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INTRODUÇÃO AO DPO ONE
RGPD
Em 2016, o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia
criaram o RGPD – Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados,
que entrou em vigor em Maio de 2018.
Trata-se de um regulamento sobre privacidade e proteção de dados
pessoais, aplicável à União Europeia e Espaço Econômico Europeu.
Regulamenta igualmente a transferência de dados pessoais para
fora da União Europeia e Espaço Econômico Europeu.
Outros regulamentos similares foram entretanto criados a exemplo
dos Estados Unidos, México entre outros.
LGPD
No Brasil, em julho de 2018, o Projeto Lei da Câmara 53/2018 foi
aprovado no plenário do Senado. A Lei Geral de Proteção de
Dados foi sancionada em 14 de agosto de 2018, publicada no
Diário Oficial da União em 15 de agosto de 2018. Entrou em
vigência em 18 de agosto de 2020. As penalidades serão a partir
de agosto de 2021.

Estes regulamentos têm por objetivo dar aos cidadãos a
possibilidade de controlarem a utilização dos seus dados pessoais.
A entrada em vigor dos regulamentos impacta todas as
organizações, uma vez que acarreta o cumprimento de obrigações
relativamente aos dados pessoais dos cidadãos.
O não-cumprimento dos regulamentos pode ter como
consequência a aplicação de penalizações. Além disso, os
prejuízos não são apenas materiais, como também de reputação.
POR ESSE MOTIVO O DPO-ONE VEM RESOLVER 2 PROBLEMAS: O DOS
CONSULTORES, QUE PRECISAM DE UMA FERRAMENTA CAPAZ DE AGILIZAR O O
SEU TRABALHO AUMENTANDO A SUA CAPACIDADE DE RESPOSTA E O DAS
PEQUENAS ORGANIZAÇÕES, QUE PASSAM A TER UMA SOLUÇÃO MAIS RÁPIDA E
MENOS ONEROSA DE LHES PROPORCIONAR A CONFORMIDADE.
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INTRODUÇÃO AO DPO ONE

A Solução
O DPO One é a primeira ferramenta de apoio ao Consultor de LGPD.
A solução foi desenvolvida para profissionalizar o trabalho do Consultor de
Privacidade e Segurança, junto dos seus Clientes.
Com o DPO One, o Consultor pode prestar um serviço mais estruturado,
padronizado e eficaz, a mais Clientes, aumentando desse modo o seu fluxo
de receitas.
O Consultor de Privacidade e Segurança pode escolher a modalidade de
utilização de DPO One que melhor se adequa ao seu perfil e à sua carteira
de Clientes.

Os Intervenientes no Processo
O DPO One tem dois tipos de intervenientes: o Consultor ou Privacy Officer e o Usuário ou Business Owner.
Privacy Officer (PO)
É o Consultor de Privacidade
e Segurança que, junto ao
seu cliente, identifica os
objetos que devem ser
analisados, sejam estes
departamentos, processos
ou sistemas que recolham
dados pessoais.
Será ele que, através do DPOOne, enviará os questionários,
identificará as lacunas e
apresentará um plano de ação
corretivo.

Business Owner (BO):
É responsável por responder
aos questionários enviados
pelo consultor através do
DPO-One sobre os objetos
atribuídos para análise.
A título de exemplo, um
Business Owner poderá ser o
responsável de Marketing,
dos Recursos Humanos ou
pelo atendimento, ou outro
departamento que lide com
dados de clientes ou
funcionários.
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CONSULTOR

UTILIZAR O DPO ONE

1

Apresente uma proposta de análise
ao seu cliente.

2

Introduza o seu cliente no sistema
e introduza o usuário que vai
responder aos inquéritos.
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A partir daqui o DPO-One irá
automatizar toda a comunicação.

De forma muito resumida, o trabalho do consultor consiste em
inquerir o seu cliente sobre os processos da empresa, identificar
a partir dessas respostas quais são as falhas em termos de
protecção de dados e propor um plano de acção corretivo para
que a empresa fique em conformidade com a lei.
A comunicação é essencial é é onde o DPO-One muda o jogo
porque automatiza o processo e permite o trabalho remoto.

Após criar a sua conta o DPO-One envia um email com as credenciais.
Quando aceder ao sistema a primeira vez, altere a sua password e
utilize o assistente para o ajudar a compreender o processo.

O PROCESSO EM 5 PASSOS
Introduz o usuário no sistema. Automaticamente o
DPO-One envia o questionário para ser respondido.
Responde ao questionário. Automaticamente o
DPO-One determina o risco e avisa o consultor.
Analisa as Respostas e inicia a construção do
plano de ação corretivo das falhas de conformidade.
Automaticamente recebe o plano de ação e começa
a implementar com o consultor as correções.
Pode acompanhar o status de cada ação e trocar
informações e comentários através do sistema.
CONSULTOR

A PARTIR DESTE PONTO O CLIENTE ESTÁ EM CONFORMIDADE

USUÁRIO

6

CONSULTOR

UTILIZAR O DPO ONE

USAR O SISTEMA

CONSULTOR

INÍCIO RÁPIDO

1

CRIE A SUA CONTA
Em www.dpo-one.com crie a sua conta gratuita DPO-One. A conta disponibiliza 3 objetos para que possa
testar o sistema. Após a utilização desses objetos poderá escolher o plano de assinatura mais ajustado com o
seu fluxo de clientes,

2

INTRODUZA O SEU CLIENTE
Após a criação da sua conta introduza o seu cliente (a empresa que irá analisar). Pode utilizar o assistente
DPO-One que irá ajudar a dominar o sistema. É fundamental seguir a ordem que aqui apresentamos.

3

INTRODUZA O USUÁRIO (BUSINESS OWNER)
Seguidamente introduza o usuário - aquele que foi definido pelo seu cliente como o responsável para
responder ao questionário de análise. Pode ser um ou vários, dependendo do que o seu cliente deseja.

4

INTRODUZA O OBJETO DE ANÁLISE
Agora já pode introduzir o objeto a analisar. Pode ser um departamento, um processo ou um sistema e pode
ser respondido por um ou vários usuários. Neste ponto o DPO-One envia automaticamente o questionário.

5

CONTINUE TODAS AS ETAPAS ATÉ AO FINAL DO PROCESSO
A partir da introdução do objeto, toda a comunicação entre as partes - consultor e usuário - acontece
automaticamente. Acompanhe o processo apoiando o seu cliente em todas as etapas.
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CONSULTOR

PROMOVER A CARREIRA DE CONSULTOR

ESTUDE A LEGISLAÇÃO
Parece evidente mas não é. O seu cliente vai
querer sentir total confiança em si. Ter todas
as respostas às suas dúvidas é a forma de
conseguir isso mesmo. Pode ver a lei
completa clicando aqui.

CONSTRUA UM WEBSITE
É muito importante estar acessível aos seus
potenciais clientes. Um website devidamente
construído irá colocá-lo acessível a todas as
empresas que procurem nos motores de busca
uma solução para o seu problema de
conformidade. Para além disso poderá com isso
melhorar a sua prestação online ligando o site
às redes sociais e até ao site do DPO-One (área
de consultores DPO-ONE). Um cartão de visita
fundamental. Alguns conselhos:
• Fale no assunto. Quanto mais vezes
referenciar a questão LGPD mais os motores
de busca classificam o seu site junto de
quem está a efetuar pesquisas.
• Coloque várias formas de ser contatado:
email, telefone, whatsapp, etc.
• Responda rapidamente às solicitações. O
problema para o seu cliente surge por impulso
e hoje ele espera uma resposta ágil.
• Tenha política de privacidade e política de
cookies. Para um consultor é fundamental
cumprir a lei LGPD.
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CONSULTOR

PROMOVER A CARREIRA DE CONSULTOR

SOCIAL MEDIA
O DPO-One é um sistema que lhe permite realizar
o trabalho de forma remota. Nesse sentido, os
seus clientes podem estar em qualquer lugar
onde a legislação de LGPD seja aplicável.
As redes sociais são a forma mais eficaz de
conseguir atrair clientes e pedidos de proposta
para conformidade. Utilize-as para ser
encontrado por empresas que tem a
preocupação de se colocar a salvo das multas!

Conteúdos partilhados ou exclusivos
Desenvolva conteúdos com relevância em termos de LGPD. Pode falar na lei, emitir opiniões ou apresentar pequenas ideias
gráficas sobre as vantagens ou perigos da conformidade. Pode colocar conteúdos originais ou partilhar aqueles que são
pertinentes e de domínio público.

FACEBOOK
Tem um público mais
velho, e permite a
colocação de artigos
de opinião mais
longos, escritos ou
visuais. Pode ainda
desenvolver videos
que utiliza em outras
redes.

INSTAGRAM
Uma rede muito mais
visual com um público
mais jovem. Muito útil
para passar ideias
gráficas e pequenas
mensagens sobre o
LGPD. Use e adapte os
conteúdos de e para
as outras redes.

LINKEDIN
Uma rede social mais
vocacionada para
profissionais. Aqui
utilize conteúdos
mais sérios porque
trata-se de um
público em “modo
trabalho”.

YOUTUBE
Ter um canal de
YouTube é importante
porque permite
colocar vídeos, uma
forma muito eficaz de
comunicação, e
utilizar o link para as
outras redes sociais.

WHATSAPP
A mais importante
forma de comunicação,
especialmente no Brasil,
um dos maiores
utilizadores do mundo.
Permite falar com os
seus clientes mas
também enviar PDFs
com conteúdo LGPD
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CONSULTOR

CONQUISTAR NOVOS CLIENTES
Cartões de visita

Seja um especialista

Quem diz que os cartões de visita são
coisa do passado está enganado. É
verdade que não há necessidade de os
guardar, mas continua a ser uma forma
pouco agressiva de abordar potenciais
clientes.

Quanto mais se especializa mais o mercado
o identifica como uma solução sólida.
Comece a sua carreira escolhendo um
mercado específico como empresas da
área de saúde, de tecnologia ou de eventos.
Embora a aplicação da lei seja igual para
todas, quanto mais atender de uma área
específica mais a sua reputação cresce
junto dessas empresas.

Tenha-os sempre à mão.

PDF com os serviços
Seja em papel, para uma distribuição
mais convencional ou em formato
PDF para envio por email, WhatsApp
ou para descarregar no seu site, um
bom PDF dirigido ao seu potencial
cliente é uma forma muito eficaz de
angariar novas propostas.

Apresente uma proposta adequada
Quando for consultado, seja por via de uma recomendação,
de um PDF enviado ou de conteúdos colocados online,
certifique-se que dá uma resposta rápida porque o seu
cliente sente uma grande urgência em conseguir uma
solução. Tenha uma base de proposta desenhada e procure
dividir o trabalho por etapas porque nem todas as empresas
estão preparadas para dar resposta a tudo de uma só vez.
Comece por analisar um ou dois departamentos ou
processos. O DPO-One foi desenhado para permitir e
facilitar um trabalho por etapas.
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USUÁRIO

1

RECEBA AS CREDENCIAIS E ACESSE O DPO-ONE
Quando o seu consultor colocar o usuário e o objeto no sistema o DPO-One envia um email com as credenciais.
Nessa altura pode clicar no link e aceder ao sistema.

2

ALTERE A SUA PASSWORD
Assim que entrar altere a password para uma segura e memorável. Utilize o assistente DPO-One para o ajudar
no processo. Pode ser pedir uma nova senha, na área de login, caso perca a sua.

3

RESPONDA AO QUESTIONÁRIO
Ao aceder ao sistema verá que tem o questionário enviado pelo seu consultor LGPD. Responda cuidadosamente
a todas as etapas. Pode fazer em vários momentos. Utilize o Assistente DPO-One e recorra ao seu consultor, em
caso de dúvidas sobre as questões. No final, envie o questionário para ser analisado pelo consultor.

4

RECEBA O PLANO DE AÇÃO
Uma vez respondido o questionário o sistema vai mostra o nível de risco da sua empresa e o seu consultor
recebe as respostas podendo agora desenhar o seu plano de ação corretivo - que o sistema lhe enviará
automaticamente por email. Analise, discuta detalhes com o seu consultor e aprove o plano final.

5

ALTERE O STATUS DE CADA AÇÃO
Cada correção origina uma ação que deverá desenvolver. No sistema vá alterando o status da ação de acordo
com o estado dela e vá colocando comentários que o seu consultor pode ver em tempo real.

Utilize o assistente para o ajudar durante todo o processo.
Nesta fase já não corre riscos de ser multado.
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EMPRESAS

DICAS PARA GARANTIR A CONFORMIDADE

IDENTIFICAR O PROBLEMA
Come por identificar o problema. Se tem um site com um formulário
de contato, se tem contratos com funcionários ou fornecedores ou
outra forma qualquer de receber dados pessoais é por que tem
necessidade de analisar esses processos, departamentos ou sistemas.
Nesse caso a lei obriga as empresas a desenvolverem processos
de proteção de dados.

NOMEAR O RESPONSÁVEL LGPD
Uma das exigências da lei e uma necessidade
para resolver o problema. Nomeia uma ou mais
pessoas para serem responsáveis pela gestão
de dados da sua empresa. Será também estas
pessoas a responder aos inquéritos enviados
pelo consultor através do DPO-One e a
implementarem as ações corretivas.

ESCOLHER UM CONSULTOR DPO-ONE CERTIFICADO
Uma vez que o DPO-One agiliza o processo para o consultor de LGPD será
natural que um consultor certificado pelo DPO-One consiga prestar um
trabalho mais rápido e menos oneroso para a sua empresa. Pode encontrar um
condutor adequado para si através do site dpo-one.com ou enviado-nos um
email para suporte@dpo-one.com
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CONCLUSÕES

COM O DPO-ONE COLOCAR UMA EMPRESA EM
CONFORMIDADE COM A LGPD É MAIS FÁCIL,
SEJA PARA O CONSULTOR SEJA PARA AS
EMPRESAS PARA QUEM ELE PRESTA O SERVIÇO.

O DPO-ONE AUTOMATIZA O PROCESSO DE
COMUNICAÇÃO ENTRE O CONSULTOR E O SEU
CLIENTE, PADRONIZA OS INQUÉRITOS PARA
FACILITAR TANTO AS RESPOSTAS COMO A
ANÁLISE DAS MESMAS E AUTOMATICAMENTE
ATRIBUI O NÍVEL DE RISCO A QUE A EMPRESA
ESTA SUJEITA.

A MELHOR FERRAMENTA DO MERCADO PARA
APOIAR A CONFORMIDADE LGPD.

LINKS RELEVANTES
www.dpo-one.com

Aqui pode ver vídeos que o ajudarão a compreender o
que o dpo-one pode fazer por si assim como criar a
sua conta ou aceder ao sistema.

suporte@dpo-one.com Precisa de ajuda com o dpo-one ou precisa de um
consultor certificado para apresentar uma proposta à
sua empresa? Fale connosco, podemos ajudar.
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GLOSSÁRIO
LGPD ou LGPDP – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – Lei nº 13.709/2018 - Lei Brasileira.
RGPD – Regulamento Geral Sobre Proteção de Dados – Regulamento (EU)2016/679
Privacy Officer (PO) - É, na maior parte dos casos, o consultor de Privacidade e Segurança que, junto ao Cliente, identifica os
objetos que devem ser analisados.
Business Owner (BO) - É responsável por endereçar questões relativas ao objeto ou objetos atribuídos para análise.
Entidade - Cliente, ou seja, a empresa na qual foi identificado o objeto a analisar.
Departamento - Área a qual o objeto a ser analisado pertence.
Usuário - Interveniente nos processos de compliance. É o Business Owner criado pelo Privacy Officer.
Objeto - Corresponde a cada área da organização envolvida no projeto de compliance. O Objeto pode ser de três tipos:
Projeto, Processo e Sistema.
Projeto - Um dos três tipos de objeto - é, por exemplo, uma campanha de marketing com uma data de início e fim específica.
Processo - Um dos três tipos de objeto - é, por exemplo, um programa de estágios ou um processo de recrutamento.
Sistema - Um dos três tipos de objetos - refere-se a um programa ou sistema informático que contenha dados de
funcionários ou clientes.
Dashboard - Painel de gestão e visualização de todos os objetos criados e seus respectivos estados.
Dados Pessoais - São qualquer informação relativa a uma pessoa singular, cujo indivíduo pode ser direta ou indiretamente
identificado a partir dessas informações. Só é aplicado a pessoas singulares, não a entidades jurídicas (com exceção das
pessoas de contato dessas entidades).
Processamento - Se caracteriza como qualquer operação realizada em dados pessoais, tal como: coleta, registro,
armazenamento, adaptação, recuperação, consulta ou divulgação de uso por transmissão, disponibilização, bloqueio,
destruição e apagamento.
Controlador de Dados - É a pessoa jurídica ou outra organização Z que determina as finalidades e os meios de tratamento
dos dados pessoais no objeto.
Operador de dados - É a entidade legal ou outra organização X que processa dados pessoais em nome e conforme instruído
pela organização Z.
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GLOSSÁRIO

Processador Terceiro - Qualquer parte envolvida que processe dados pessoais em nome de uma empresa é um processador.
Os 'terceiros' podem ser empresas dentro do mesmo grupo de empresas (afiliadas, subsidiárias) ou empresas fora do grupo
relevante.
Encarregado - A LGPD refere-se a ''Encarregado '' ou ‘'DPO'' ou “Oficial de Proteção de Dados” como uma pessoa singular,
nomeada pelo Controlador, que atua como um canal de comunicação entre o Controlador, os titulares dos dados e a
autoridade nacional fiscalizadora da LGPD.
Pessoas em causa - Pessoas cujos dados pessoais são processados.
Dados sensíveis - São quaisquer dados pessoais que revelem a origem racial ou étnica, crenças religiosas ou filosóficas,
opiniões políticas, afiliações a sindicatos ou religiões, adesões a organizações filosóficas ou políticas, dados relacionados
com saúde, vida sexual ou orientação sexual da pessoa, dados genéticos ou biométricos, quando relacionados com uma
pessoa singular.
Diagnóstico de Risco - É uma avaliação de privacidade por objeto.

SUPORTE AO UTILIZADOR
O Suporte ao Utilizador está disponível através do endereço email
info@dpo-one.com.
Este suporte destina-se a questões relacionadas com a utilização da ferramenta online, tais como:

-

login ao sistema;
situações relacionadas com usernames/emails e passwords;
questões operacionais e funcionais entre os dois tipos de intervenientes;
outras questões técnicas, nomeadamente relacionadas com a disponibilidade do DPO One
(segunda linha de suporte - support@dpo-one.com)

Não deverão ser endereçadas questões relacionadas como o conteúdo dos regulamentos. No
entanto, é possível solicitar a indicação de um especialista da área.
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