Programa Fast Track LGPD da OneTrust
Inicie sua jornada para a LGPD em 24 horas
Comece hoje e esteja pronto para a LGPD
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) introduz novos direitos para os residentes brasileiros, como o direito de acesso e
exclusão de informações pessoais, assim como novas obrigações para as organizações que processam seus dados. Com a aproximação
da data efetiva da LGPD, é fundamental que as empresas brasileiras, assim como aquelas com presença e negócios no Brasil,
construam programas e processos a fim de atender às exigências da lei.
Programa Fast Track LGPD da OneTrust oferece às organizações uma maneira fácil e uniforme de implementar as iniciativas do
programa de conformidade da LGPD. A OneTrust fornece recursos no mesmo dia para iniciar os esforços focados na LGPD, tanto
internos quanto voltados para o titular de dados, permitindo que a empresa atenda aos principais requisitos operacionais da LGPD de
forma mais eficiente.

Tenha acesso imediato aos recursos da LGPD
Com o Programa Fast Track LGPD, as organizações podem agilizar a
conformidade com a LGPD através de um conjunto definido de ferramentas e
recursos para iniciar suas operações rapidamente.
•

Receba no mesmo dia acesso ao ambiente em nuvem, com o local de
hospedagem de sua escolha (Brasil, Europa, Estados Unidos, etc.)

•

Receba fluxos de trabalho e modelos pré-definidos específicos para LGPD
incorporados na ferramenta

•

Tenha acesso a um guia completo de configuração da LGPD, treinamento de
produtos e fóruns de perguntas e respostas

•

Obtenha a certificação OneTrust Certified Privacy Management Professional
(OTCP).

•

Acesse webinars de implementação com especialistas da OneTrust e
parceiros locais
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OneTrust é a tecnologia número 1 em privacidade, segurança e credibilidade mais utilizada. Mais de 6.000 clientes
utilizam a OneTrust para construir programas integrados que cumprem com a CCPA, GDPR, LGPD, PDPA, ISO27001 e
centenas de leis de privacidade e segurança do mundo.
A plataforma OneTrust é potencializada pelo motor de automação robótica e inteligência artificial OneTrust Athena™,
e nossas ofertas incluem software de gestão de privacidade OneTrust, OneTrust PreferenceChoice™, OneTrust
Vendorpedia™, OneTrust GRC, OneTrust Ethics , OneTrust DataGuidance™ e OneTrust DataDiscovery™.

