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Abordagem Integrada

Nossa abordagem única

Pronto para
a LGPD?

Nossa abordagem integrada e faseada
para a Lei Geral de Proteção de Dados

Legal EY
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Multidisciplinariedade
Abordagem de transformação abrangente e
multidisciplinar para guiar a transformação,
considerando tecnologia, processos,
pessoas, cybersecurity, analytics, gestão de
mudança, RPA e temas emergentes.

Soluções Tecnológicas
Uso de ferramentas

tecnológicas destinadas ao
tratamento da privacidade e

proteção de dados

Cooperação
Cooperação com unidade de

assessoria jurídica para traduzir
requisitos legais em uma

abordagem personalizada
baseada em riscos

Foco em risco e conformidade
Identificação de altos riscos e
foco na conformidade com
a legislação atual, mantendo-se
atento à prontidão da
organização para a LGPD

Avaliações estruturadas
Combinação de avaliação

de maturidade e avaliações
de impacto de privacidade

Especialização
Perícia técnica,
organizacional e de
privacidade de dados

Privacy Maturity
Assessment, um
método
independente e
proprietário para a
avaliação holística dos
controles de privacidade
e capacidades
organizacionais para a
Privacy by Design futuro
da organização
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Jornada de Conformidade LGPD

Planejamento
e Avaliação

Entender e planejar a
jornada, mobilizar os
stakeholders, mapear
políticas aplicáveis e

avaliar a maturidade de
privacidade de dados.

Operação do sistema de
governança de privacidade
de dados e seus processos

de suporte a titulares,
autoridades, parceiros, e
automação de registros.

Capacitar replicadores,
identificar processos críticos,
fluxos de dados e sistemas

relevantes, elaborar o
registro das operações
(RoPA) e riscos (DPIA)

Elaborar o relatório
consolidado de diagnóstico
LGPD e elaborar o plano

integrado de remediação de
riscos à privacidade de

dados pessoais.

Gestão de mudanças,
definição de estratégia de

implementação, elaboração
de processos de governança
e arquitetura para garantia de

direito aos titulares

Workshop, Identificação
e Análise

LGPD

Escopo de Análise do Negócio

q Estratégia de Privacidade
q Política de Privacidade
q Treinamento e Conscientização
q Reporte Regulatório
q Gestão da Percepção Pública
q Privacidade por Design
q Gestão de Riscos
q Gestão de Vazamentos e Violações de Dados
q Due-Diligence de Terceiros
q Reclamações e Solicitações de Clientes
q Classificação de Dados
q Gestão de Dados Transfronteiriços
q Coleta Apropriada de Dados
q Uso Relevante de Dados
q Divulgações Gerenciadas
q Retenção e Descarte de Dados
q Necessidades de Privacidade
q Necessidades Regulatórias
q Auditoria de Privacidade
q Gestão de Fluxo de Dados

Roadmap /
Plano de Implementação

Consultoria Legal

Abordagem Integrada

Controles de
Privacidade

Governança
Gerenciada

Templates de Governança Templates de Operações

GDPR
Standard

Orientamos os artefatos de conformidade à LGPD ao rigor maior
imposto pela lei Européia GDPR a exemplo do DPIA e das muitas
torres adicionais de maturidade cobertas pelo nosso RoPA. Desta
forma, sua empresa estará mais preparada à medida que a LGPD
ganhar maturidade e ampliar seus requerimentos.

Aplicamos um conjunto customizado de artefatos de projeto para aceleração.

Business systems

“Direitos e obrigações de
indivíduos e organizações em
relação à coleta, uso, retenção,
divulgação e exclusão de
informações pessoais.”

O que é a LGPD? Penalidades
Penalidade de até 2% da
receita anual da empresa até o teto
de R$5 milhões por evento
de infração.

Quem é impactado?
Organizações que oferecem bens ou serviços
ou que monitoram o comportamento de indivíduos
naturais,  bem como empresas que processam ou
mantêm sob custódia dados pessoais de indivíduos
naturais do Brasil.

Privacidade

A conformidade com a LGPD requer mudança cultural e o estabelecimento
de bases sistêmicas para a governança de privacidade de dados pessoais.

Faz parte do escopo da lei, Informação pessoal de qualquer indivíduo,
empregados das empresas do grupo, clientes, parceiros e consumidores.

A lei LGPD tem impactos relevantes em diferentes áreas do negócio,
afetando pessoas, processos e tecnologias.

É importante realizar um abordagem baseada em um framework de
análise de riscos para priorizar fluxos de dados e as ações do plano.

Multidisciplinaridade é chave para uma abordagem integrada que possa
estabelecer os alicerces de gestão de riscos à privacidade dos dados.
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A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) (BRA Lei 13.708/2018), efetiva a partir de
Agosto de 2020, regulamenta controles individuais e a proteção de dados
pessoals. Controladores de dados, que determinam o propósito e os meios de
processamento de dados pessoais, e Operadores, que processam os dados para
os Controladores, são afetados pela nova lei.

Aspectos-Chave na busca pela Conformidade

CONSULTORIA DE PREPARAÇAO IMPLEMENTAÇÃO OPERAÇÃO

Framework EY de Análise de Maturidade

q Recursos Humanos
q Relações Públicas
q Controles Internos
q Tecnologia da Informação
q Conformidade
q Comunicação e Marketing
q Segurança da Informação
q Jurídico
* não exaustivo

Artefatos de Projeto

q Avaliação cruzada e integrada
do ambiente regulatório

q Consultoria legal para revisão
de cláusulas contratuais

q Estratégia de transferência
internacional de dados

q Termos de consentimento
* não exaustivo

q Modelo de RoPA
q Modelo de DPIA
q Termos de Consentimento
q Política de Privacidade
* não exaustivo

q Modelo de Plano de Resposta a Incidentes
q Modelo de Plano de Comunicação de Incidentes
q Modelo de Material de Treinamento
q Landscape Tecnológico de Soluções
* não exaustivo


