DATASHEET

OneTrust para a Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD) do Brasil
A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) do Brasil possui várias semelhanças com a GDPR, lei da União Europeia. A LGPD concede
certos direitos de privacidade de dados a indivíduos no Brasil e exige que as organizações que processam dados pessoais cumpram
com obrigações específicas relacionadas à proteção de dados.
As soluções LGPD da OneTrust são suportadas pela maior rede de pesquisa interna e externa do setor, inteligência artificial e
automatização robótica, garantindo agilidade e rapidez para agregar valor, eficácia e orientação integrada à medida que você constrói,
ajusta e amadurece seu programa LGPD.
Mapeamento De Dados

Incidentes e Violações

Art. 6-8, 15, 19, 33, 37

Art. 48

Descoberta e
Classiﬁcação de Dados

Cookies
Art. 6-9, 11, 14-15, 18-19, 33

Art. 6-8, 15, 19, 33, 37

Consentimento em
Aplicativos Móveis

Direitos dos Titulares
(DSAR)

Art. 6-9, 11, 14-15, 18-19, 33

Art. 6, 9, 15, 18-21, 50a

Descoberta de Dados Direcionados
(Automação Robótica para DSAR)

IMPULSIONADO PELO

Art. 6, 9, 15, 18-21, 50

Art. 6-9, 11, 14-15, 18-19, 33

Automatização de Avaliações
Art. 6-7, 9-12, 15-16, 18, 20-21, 38,
46-47, 49-50

Consentimento e
Preferências

Gestão de Políticas
Suporte no mesmo dia para atualizações sobre a LGPD
40 pesquisadores internos de privacidade

Gestão de Riscos de
Fornecedores
Art. 6, 39, 46-47, 49-50

Art. 6-9, 14, 37, 41, 50

Maturidade & Planejamento e
Benchmarking de Programas
Art. 1- 21, 33, 36-51

Simplifique a Descoberta e a Classificação de Dados para Manter um Mapa de Dados Sempre Atualizado

Descoberta de Dados | Mapeamento de Dados
LGPD Artigos: 6-8, 15, 19, 33, 37

• Descubra e classifique dados pessoais e não pessoais, apartir de dados estruturados e não estruturados na nuvem, em ambientes locais (onpremise) e em sistemas legados
• Associe dados a identidades e mapeia a inventários de dados para documentar fluxos internos de dados e transferências a terceiros
• Crie automaticamente relatórios de conformidade para, rastrear a base legal e gerar painéis de controle e visualizações de fluxo de dados

Automatize as Requsições de Direitos dos Titulares com Descoberta de Dados e Automação Robótica
Direitos dos Titulares | Descoberta de Dados Específicos (Automação Robótica para DSAR)
LGPD Artigos: 6, 9, 15, 18-21, 50

• Simplifique a entrada de pedidos com os modelos de formulários LGPD pré-construídos e um construtor de formulários personalizados
• Automatize a verificação de identidade , tratamento de exceções e a descoberta, exclusão e retificação de dados com o OneTrust Targeted
Data DiscoveryTM - ativado pelo motor de automação robótica OneTrust Athena™
• Comunique e facilite o acesso aos dados do indivíduo atraves do portal criptografado do titular dos dados

Gerencie Riscos Internos e de Fornecedores com PIAs, DPIAs, Privacidade por Design, e Avaliações de
Risco de Fornecedores
Automatização das Avaliações | Gerenciamento de Riscos de Fornecedores
LGPD Artigos: 6-7, 9-12, 15-16, 18, 20-21, 38-39, 46-47, 49-50

• Aproveite os modelos de avaliação LGPD pré-construídos com identificação automática de risco e recomendações do OneTrust DataGuidance™
• Gerencie de maneira centralizada o ciclo de vida do fornecedor; reduza a carga das avaliações de fornecedores com mais de 60.000 fornecedores
com avaliações pré-concluídas no Vendorpedia™ Exchange
• Relacione PIAs, PbD e Avaliações de Fornecedores com seu Mapa de Dados para uma visibilidade completa dos fluxos de dados e riscos associados

Responda a Incidentes e Cumpra as Obrigações de Notificação de Violação da LGPD
Incidentes e Violações
LGPD Artigo 48

• Siga, gerencie e reporte incidentes de forma centralizada e automatize suas investigações e fluxos de trabalho de incidents
• Vincule incidentes ao seu Mapa de Dados para compreender totalmente o risco e a gravidade dos incidente
• Aproveite a orientação e tarefas automatizadas de notificação de violação da OneTrust AthenaTM AI com base na pesquisa do
OneTrust DataGuidance™

Gerencie Consentimento, Preferências e Políticas em Todos os Canais

Cookies | Consentimento de Aplicativos Móveis | Gerenciamento de Consentimento e Preferências | Gestão de Póliticas de Privacidade
LGPD Artigo 6-9, 11, 14-15, 18-19, 33, 37, 41, 50

• Mantenha um banco de dados de consentimento centralizado com pontos de coleta de consentimento na Web, Apps, e offline e envie dados de
consentimento para ferramentas de marketing, CRMs e outros sistemas externos
• Analise seus sites e aplicativos móveis para descobrir e categorizar rastreadores com o banco de dados CookiepediaTM que contém mais de 20
milhões de tecnologias de rastreamento pré-categorizadas
• Configure e integre facilmente centros de preferência voltados para o usuário em seus sites, aplicativos móveis e outros portais de clients
• Crie, revise, aprove, e integre as políticas de privacidade atraves de um portal centralizado

Acompanhe e Avalie a Maturidade do Seu Programa LGPD
Maturidade e Planejamento | Benchmarking de Programs
LGPD Artigos: 1- 21, 33, 36-51

• Acompanhe a maturidade do seu programa de acordo com as exigências da LGPD e outras leis e estruturas globais de privacidade e segurança
• Benchmark - Compare o seu programa com organizações similares por tamanho, indústria e região
• Visualize a maturidade ao longo do tempo e produza relatórios para a sua diretoria e executivos

VOCÊ TEM UM NEGÓCIO PEQUENO OU EM EXPANSÃO? APROVEITE O ONETRUST PRO

Elaborado para pequenos negócios, o OneTrust Pro oferece preços flexíveis, implementações, modelos predefinidos e configurações
para ativar seu programa LGPD rapidamente, e com recursos limitados (para um orçamento limitado). Permite que você comece
pequeno, crescendo proporcionalmente, em soluções adicionais à medida que seu programa amadurece.

“

A OneTrust lidera o mercado de forma direta e
não mostra sinais de desaceleração!”
— Ryan O’Leary, Analyst, IDC
Leia o relatório completo onetrust.com/resources/idc-market-share

COMECE HOJE COM O ONETRUST | SOLICITE UMA DEMO ONETRUST.COM
ATLANTA | LONDON | BANGALORE | SAN FRANCISCO | MELBOURNE
NEW YORK | SÃO PAULO | MUNICH | HONG KONG | BANGKOK
OneTrust é a tecnologia de privacidade, segurança e credibilidade número
1 mais utilizada por mais de 5.000 clientes para cumprir com a CCPA,
GDPR, LGPD, ISO27001 e centenas das leis de privacidade e segurança do
mundo. A plataforma OneTrust é potencializada pela inteligência artificial
OneTrust Athena™, e nossas ofertas incluem OneTrust Privacy, OneTrust
PreferenceChoice™, OneTrust Vendorpedia™ , OneTrust GRC, OneTrust
Ethics, OneTrust DataGuidance™ e OneTrust DataDiscovery™. Para saber
mais, visite OneTrust.com ou conecte-se através do LinkedIn.

