Empresa Catarinense

TECNOLOGIA E
INTELIGÊNCIA DE DADOS
PARA IMPLEMENTAR A
LGPD

Data Discovery
Indexador de Dados
Business Intelligence
Sistema para tratar demandas
Plataforma para treinamentos

Quais Dados podem ser vazados da sua
organização hoje?
Implementar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) se
tornou um grande desafio para as organizações. Estar em compliance
com as normas de privacidade deixou de ser uma boa prática e
passou a ser uma obrigação suscetível não só a riscos de imagem,
mas também a riscos legais, financeiros e de perenidade das
atividades.
Sem dúvidas o processo de adequação à LGPD pode em alguns casos
ser moroso, mas este fato não será aceito como desculpa se
eventualmente a organização sofrer um vazamento de dados antes
de finalizar a adequação à norma. Partindo do pressuposto do
domínio da informação a organização deve desde o início da
implementação da LGPD saber que tipos de dados existem na sua
estrutura e onde eles estão alocados, bem como entender e
classificar os riscos desses dados.
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Diante dos requisitos e pilares da LGPD a realização de Inventário
dos Dados Pessoais tem se mostrado como atividade fundamental
para subsidiar a elaboração do Programa de Governança em
Privacidade (Art. 50, I), a Avaliação de Riscos, a Adequação de
Contratos e o Relatório de Impacto de Proteção de Dados.

Data discovery. Uma solução rápida e
eficiente para implementar a LGPD
Data Discovery é o procedimento que analisa e identifica as fontes que
contêm informações pessoais. Esta atividade requer um empenho
significativo devido à complexidade das arquiteturas de dados usadas hoje
pelas organizações. Para simplificar esta tarefa desenvolvemos uma
tecnologia de apoio ao mapeamento de dados pessoais que pode se
conectar a vários repositórios de dados e identificar informações pessoais
que aplicam modelos predefinidos aos dados.
Esta, certamente, seria sem tecnologia a etapa mais trabalhosa e demorada
do processo de adequação da organização à LGPD, pois devem ser
considerados não só os dados locais e de terceiros, mas também as nuvens
públicas e privadas, emails, mídias sociais e sites de compartilhamento, além
de soluções híbridas que agregam as anteriores. Após este mapeamento é
provável que a organização verifique por exemplo que detém dados
pessoais irrelevantes, obsoletos, redundantes e até mesmo desconhecidos.
O serviço aplicado identifica, classifica e rotula automaticamente os dados
pessoais, indicando a sua localização, tipo, formato, base de dados, entre
outras informações relevantes. Após este levantamento, com base em
normas técnicas, são realizadas as avaliações de riscos pertinentes,
garantindo integridade de dados para implementar a LGPD.

Passo a Passo do Inventário
de Dados:
Realização de
Data Discovery
Classificação e
Rotulação dos Dados
Identificação das
partes interessadas
Risk Assessment
baseado em Dados
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Etapas e Entregas
do Serviço
Inventário de Dados
Relatório e Plano de
Implementação
Apoio aos responsáveis
pela adequação

Estratégia eficiente baseada
em Tecnologia de Dados
A partir do Inventário de Dados é gerado um relatório e um
plano de ação de implementação que dará suporte aos
responsáveis pela adequação da organização à LGPD. O
material permitirá por exemplo o tratamento dos riscos
iminentes de privacidade e garantirá agilidade na
manualização dos processos de tratamento de dados
pessoais, na criação de controles e pontos de auditoria. As
evidências garantirão assertividade e integridade de dados
para criação de diretrizes, inclusive as legais determinadas
pela LGPD.
Além disso, o suporte especializado aos responsáveis pela
implementação garante agilidade no processo de adequação
à Lei e às melhores práticas de privacidade.

Auditoria de Privacidade
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Benefícios Exclusivos
Assessment
baseado
em
Business
Intelligence
gerando
eficiência
no
processo de adequação à norma.

Data Discovery. Tecnologia para descobrir dados.

Afastamento dos riscos relacionados com
as entrevistas internas, haja vista a
integridade dos dados coletados.
Metodologia auditável baseada
normas técnicas internacionais.
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Sem a necessidade de contratar licenças e
processamento de dados. Garantia de
melhor custo benefício do mercado

LGPD

Ndex. Indexação de dados, classificação e rotulação.
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Quanto valem os dados de
uma organização?
Atualmente os dados de uma organização estão
diretamente relacionados com a sua perenidade. As
organizações dependem de dados para alcançar os
seus objetivos societários e gerar receitas.
O data discovery vai muito além de uma ferramenta de
adequação à LGPD. Por meio da solução a organização
consegue entender como as informações estão
distribuídas na sua estrutura e não só isso, consegue
prevenir uma série de riscos operacionais e
estratégicos.
Com base nos relatórios obtidos a organização poderá
mensurar o valor dos seus dados e aprimorar a
metodologia de coleta, segurança e tratamento.
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Telas dos relatórios do
Data Discovery

Plataforma de Treinamento

Tratamento de Demandas

A Conformità possui uma moderna e poderosa
plataforma para o treinamento dos colaboradores,
adequada com os requisitos de capacitação previstos
na LGPD, podendo ser personalizada com a identidade
visual da organização. Além disso é gerado um
certificado de participação com código de validação.

A recepção e o tratamento das demandas oriundas do
titular de dados constitui um importante pilar da
LGPD. Para facilitar o atendimento deste pilar e afastar
os riscos operacionais desenvolvemos uma solução
eficiente e totalmente em compliance com os
requisitos da norma.

Plataforma de EAD Conformità Educa

Tela do SisCompliance - Plataforma de Gestão de Demandas
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Segurança para a Organização e para
os Profissionais envolvidos
Os riscos de não conformidade com a LGPD podem ser
extremamente danosos para as organizações e para os
responsáveis técnicos pela implementação. Por isso a
realização de data discovery garante a integridade que o
processo de adequação exige.
www.conformita.com.br

Os serviços propostos são desenvolvidos geralmente no
início da implementação e geram informações confiáveis para
os responsáveis pela adequação da LGPD, como por exemplo
os Encarregados de Dados, Advogados ou Consultores. As
informações são fundamentais para estruturar as diretrizes
internas de atendimento à norma de modo a mitigar os riscos
regulatórios, de responsabilidade civil e trabalhista.
Os serviços da Conformità se encaixam em qualquer perfil e
necessidade, garantindo eficiência, redução de custos e
principalmente segurança para promover a LGPD.

Lourenço Marcon Tosetto
Diretor Técnico
(48) 99954 4849
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tosetto@conformita.com.br

