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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
Consultor (Privacy Officer - PO) - É, na maior parte dos casos, o Consultor de Privacidade e
Segurança que, junto ao Cliente (Business Owner - BO), identifica os Objetos de Análise que devem
ser analisados.
Cliente (Business Owner - BO) - É responsável por endereçar questões relativas ao Objeto de
Análise ou Objetos atribuídos para análise.
Entidade - É o Cliente, ou seja, a empresa na qual foi identificado o Objeto de Análise, objeto a ser
analisado.
Departamento - Área a qual o Objeto de Análise pertence.
Usuário - Interveniente nos processos de compliance. É o Cliente (Business Owner - BO) criado
pelo Consultor (Privacy Officer - PO).
Objeto de Análise - Corresponde a cada área da organização envolvida no projeto de compliance.
O Objeto de Análise pode ser de três tipos: Projeto, Processo e Sistema.
Projeto - Um dos três tipos de Objeto de Análise - é, por exemplo, uma campanha de marketing
com uma data de início e fim específica.
Processo - Um dos três tipos de Objeto de Análise - é, por exemplo, um programa de estágios ou
um processo de recrutamento.
Sistema - Um dos três tipos de Objeto de Análise - 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 de Análise criados e seus
respectivos estados.
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GLOSSÁRIO
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 de Análise.
Operador de dados - É a entidade legal ou outra organização X que processa dados pessoais em
nome e conforme instruído pela organização Z.
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 de Análise.
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INTRODUÇÃO

AO DPO-ONE

RGPD

LGPD

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.

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.

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 e Brasil, entre outros.

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.
A demanda por serviços de consultoria às
organizações, com vista a atingir a
conformidade com os regulamentos, tem
aumentado significativamente.
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INTRODUÇÃO AO DPO-ONE
A Solução
O DPO-One resulta da vasta experiência em
regulamentos de proteção de dados, e de
boas práticas de desenvolvimento de
software seguro e de qualidade.

Com o DPO-One, o Consultor pode prestar
um serviço mais estruturado e eficaz, a mais
Clientes, aumentando desse modo o seu
fluxo de receitas.

A solução foi desenvolvida para
profissionalizar o trabalho do Consultor de
Privacidade e Segurança, junto dos seus
Clientes.

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 Participantes no Processo
O DPO-One tem dois tipos de participantes:
1. O Consultor - que no sistema é denominado como Privacy Officer - PO;
2. O Cliente - que no sistema é denominado de Business Owner - BO.
Consultor (Privacy Officer - PO):
O Consultor (Privacy Officer) é, na maior parte dos casos, o Consultor de Privacidade e Segurança
que, junto do Cliente (Business Owner), identifica os Objetos de Análise que devem ser analisados.
Alguns exemplos de Objetos de Análise: a área de RH, o Departamento Financeiro, o
Departamento de Logística, campanhas de Marketing, entre outros.
Cliente (Business Owner - BO):
O Cliente (Business Owner) é responsável por endereçar as questões relativas ao Objeto de
Análise ou Objetos de Análise atribuídos. A título de exemplo, um Cliente (Business Owner) poderá
ser o responsável de Marketing, que terá por missão endereçar um Objeto de Análise relativo a
campanhas de e-mail marketing, que implicam a utilização de dados pessoais.
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ACESSO AO DPO-ONE
Login ao sistema
O DPO-One é uma ferramenta online, acessível
através de um navegador por meio do link:
https://br.dpo-one.com/

O login ao sistema é efetuado através de um
username/e-mail e password fornecidos para
o efeito.

No primeiro login recomenda-se a
alteração da password inicial. Esta
operação está disponível no painel
principal, no canto superior direito,
através da opção “Minha conta”.
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ACESSO AO DPO-ONE
Alteração de password
Ao clicar no painel relativo a “Minha Conta”, uma nova tela com “Informação da Conta”
será vizualizada disponibilizando a opção de “Gerenciar Senha”.

Ao clicar no painel relativo a “Gerenciar Senha”, a password atual (senha atual) pode
ser alterada para a nova password (nova senha) desejada.
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ACESSO AO DPO-ONE
Alteração de password
Inserir a senha atual e a nova
desejada e clicar em salvar.

Após salvar, uma nova tela surgirá informando que a alteração da senha foi realizada com sucesso e
que ainda não há nenhum Objeto de Análise criado por se tratar do primeiro acesso do Consultor
(Privacy Officer).
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CONFIGURAÇÃO DE ACESSOS
Criação de Entidades
Compete ao Consultor (Privacy Officer) criar os acessos
necessários para cada um dos seus Clientes (Business Owner):
Entidade, Objeto(s) de Análise e Cliente(s). Tem ainda de atribuir a
cada Objeto de Análise o seu Cliente (Business Owner - BO).
O Consultor (PO) tem acesso a uma opção de “Administração”
através do painel principal do DPO-One, no canto superior direito.
Ao clicar em “Administração” o
Consultor (PO) terá acesso a tela
que lhe permitirá criar Entidade.
Compete ao Consultor (Privacy
Officer) criar os acessos
necessários para cada um dos seus
Clientes: Entidade, Objeto(s) de
Análise e Cliente(s). Tem ainda de
atribuir a cada Objeto de Análise o
seu Cliente (Business Owner).

No painel de “Entidades”, e através da botão
“+ Adicionar entidade”, cria a Entidade correspondente
a uma organização.

Observação: Antes da criação de um Objeto de
Análise é necessário que o Consultor (PO) crie
acesso para o Cliente (BO).
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CONFIGURAÇÃO DE ACESSOS
Criação de Objetos de Análise
Depois de “Adicionar Entidade”, o Consultor (PO) pode criar o(s) Objeto(s) de Análise que lhe
diz respeito, através do botão “Objetos”.

E adicionar o Objeto de Análise através do botão “+ Adicionar Objeto”.
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CONFIGURAÇÃO DE ACESSOS
Criação de Objetos de Análise
Na criação do Objeto de Análise, são indicados o nome da Entidade, o Departamento a que
pertence, e quem são o Consultor (PO) e o Cliente (BO) designados.

Entidade: Empresa na qual foi identificado o
Objeto de Análise, objeto a analisar.
Departamento: O Departamento responsável
pelos dados do Objeto de Análise, objeto a
analisar.

Tipo: Projeto, Processo ou Sistema.
Consultor (Privacy Officer - PO): O Consultor
(PO) associado ao Objeto de Análise.
Cliente (Business Owner - BO): O Cliente (BO)
associado ao Objeto de Análise.

Objeto: Nome do Objeto de Análise, objeto a ser
analisado.
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O DASHBOARD
Uma vez efetuado o login ao sistema, qualquer participante – seja ele um Consultor (Privacy
Officer) ou um Cliente (Business Owner) – visualiza de início o Dashboard do DPO-One. O
Dashboard permite a visualização dos Objetos de Análise criados e o seu estado.

As informações a serem visualizadas no
Dashboard e disponíveis para cada Objeto de
Análise são as seguinte:
Entidade: Empresa na qual foi identificado o Objeto de
Análise, objeto a analisar.
Departamento: O Departamento responsável pelos
dados do Objeto de Análise, objeto a analisar.
Objeto: Nome do Objeto de Análise, objeto a ser
analisado.
Tipo: Projeto, Processo ou Sistema.
Consultor (Privacy Officer): O Consultor (PO)
associado ao Objeto de Análise.

O campo seguinte diz respeito ao Risco (moderado, e
elevado) que o DPO-One associa ao Objeto de Análise,
mediante as respostas que o Cliente (BO) vai
indicando.
De seguida, o Dashboard disponibiliza os comentários
do Consultor (PO) relativos às Lacunas (Criar lacunas)
encontradas, além da data limite para a sua resolução.
Por fim, o campo Estado refere em que estado se
encontra o Objeto de Análise (Iniciar, Em Progresso, Em
revisão pelo Consultor - PO, Completo) e as ações que
se encontram disponíveis – Ver o relatório, Verificar.

Cliente (Business Owner): O Cliente (BO) associado
ao Objeto de Análise.

!14

UTILIZAÇÃO DO DPO-ONE
A utilização do DPO-One inclui dois tipos de participantes - o Consultor (Privacy Officer - PO) e o Cliente
(Business Owner - BO). A utilização do DPO-One é coordenada pelo Consultor (PO), que orienta cada Cliente
(BO) na forma como deve responder ao questionário, relativamente ao Objeto de Análise que lhe diz respeito.
A comunicação entre os dois tipos de participantes acontece através de notificações por e-mail e estas
transcorrem em várias fases do processo de gestão de cada Objeto de Análise.

O Processo
O consultor de Privacidade e Segurança coordena um processo bem estruturado, no sentido de:

• Identificar, conjuntamente com o Cliente (BO), os Objetos de Análise em que são utilizados dados pessoais;
• Identificar o Cliente (BO) e o Consultor (PO) para cada um dos Objetos de Análise;
• Auxiliar os Clientes (BO’s) do Consultor (PO) no preenchimento do questionário;
• Produzir um relatório completo, onde se incluem registos, falhas de segurança (baseado no regulamento) e
um Plano de Ação;

• Analisar o relatório conjuntamente com o Cliente (BO) e preparar um plano para resolver as falhas
reportadas.
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UTILIZAÇÃO DO DPO-ONE
A Intervenção do Cliente (Business Owner - BO)
Uma vez notificado por e-mail, o Cliente (Business Owner - BO) pode iniciar a sua participação no
Objeto de Análise ou Objetos que lhe foram atribuídos pelo Consultor (Privacy Officer - PO). Para o
efeito, deve fazer login ao DPO-One e aceder a tela do Painel de Controle, onde verá o(s) Objeto(s)
de Análise em causa.

Para cada Objeto de Análise a ser verificado, o Cliente (BO) deve clicar em “Verificar”.
Após esse clique, ficará disponível uma nova tela apresentando as Etapas com o questionário
a ser respondidos pelo Cliente (BO).
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UTILIZAÇÃO DO DPO-ONE
O questionário subdivide-se em 4 Etapas. Nas três primeiras etapas concentram-se as questões a
endereçar:
1. Escaneamento de Risco (9 questões) – as questões destinam-se a entender que dados são
armazenados e em que quantidades.
2. Manutenção de Registros (6 questões) – estas questões permitem averiguar quais são as
pessoas com acesso à informação e onde se encontra arquivada essa mesma informação.
3. Avaliação de Privacidade (7 questões) – estas questões têm por objetivo entender que razões e
objetivos sustentam o armazenamento da informação.
Em cada questão está disponível um botão de ajuda, sob forma de ponto de interrogação (?), que
fornece mais detalhes e informação sobre cada questão - Texto de Ajuda.
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UTILIZAÇÃO DO DPO-ONE
É necessário preencher por completo cada uma destas etapas. Para passar de etapa, é
imprescindível que todas as questões sejam respondidas.
No final de cada etapa, uma barra de navegação informa o Cliente (BO) do progresso no questionário e o
Nível de Risco que o DPO-One vai atribuindo a cada um dos passos.
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UTILIZAÇÃO DO DPO-ONE

Existe ainda uma 4ª Etapa - Revisar
relatório preliminar (Prognóstico),
que faculta uma visão geral do
relatório, permitindo ainda a edição das
respostas dadas às diversas questões.

Após as alterações que entender
necessárias, o Cliente (BO) submete o
relatório para revisão do Consultor (PO)
clicando em “Enviar para revisão do
PO”.
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UTILIZAÇÃO DO DPO-ONE
A Revisão do Consultor (Privacy Officer - PO)
Depois de o Cliente (Business Owner - BO) submeter o relatório para revisão, o Consultor (Privacy
Officer - PO) é notificado por e-mail, com a informação de que o mesmo está disponível para ser revisto.
Ao efetuar login ao sistema, terá a possibilidade de fazer a sua revisão, acedendo ao Objeto de Análise
em questão através do Dashboard.

Ao selecionar a opção “Verificar”, tem acesso ao Relatório Temporário.

O Consultor (Privacy Officer) pode avaliar e comentar cada resposta através do botão “Alterar”.
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UTILIZAÇÃO DO DPO-ONE
Relatórios
Nota importante: O Consultor (PO) não pode corrigir nem alterar qualquer resposta introduzida pelo
Cliente (BO), mas pode fazer os seus comentários no sentido de propor alguma alteração ou
esclarecimento adicional.
Na análise a cada resposta, o Consultor (PO) pode
indicar o plano de ação necessário para resolver
determinada lacuna identificada, designar um
responsável e uma data limite pela sua resolução.
Depois de finalizar os seus comentários, o
Consultor (PO) envia o Relatório Temporário para
nova edição do Cliente (BO). Este último é
notificado por e-mail pelo DPO-One.
O Cliente (BO), através da opção “Ver Relatório”,
poderá aceder ao Relatório Atual e ao Historial de
Relatórios para este Objeto de Análise, se
aplicável.
O Cliente (BO) pode decidir “rejeitar o
Relatório Final”, e voltar a processar o
questionário por inteiro, se entender que os
comentários do Consultor (PO) assim o
justificam.
Ao contrário, se a revisão tiver parecer
favorável, pode “aprovar o relatório final” ,
tendo então acesso aos documentos finais.
Ao fazer esta aprovação, o Cliente (BO) está
a aceitar os comentários feitos pelo
Consultor (PO), bem como o Plano de Ação
que este recomenda.
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UTILIZAÇÃO DO DPO-ONE
Ao escolher a opção “Ver Relatório”,
o Cliente (BO) acede ao Relatório
Final.
No final, estão disponíveis as
opções de “Guardar/Imprimir” ou
“Enviar e-mail”.
Através da opção “Guardar/
Imprimir” tem acesso ao relatório
em formato PDF.
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UTILIZAÇÃO DO DPO-ONE
Plano de Ação

Em “Plano de Ação” terá acesso a ações para adequação. No final do mesmo, estão disponíveis as
opções de “Guardar/Imprimir” ou “Enviar e-mail”. Através da opção “Guardar/Imprimir” pode ter
acesso ao relatório em formato PDF.

O Cliente (Business Owner - BO) e o Consultor (Privacy Officer - PO) devem estabelecer em
conjunto quais as soluções a adotar para endereçar o Plano de Ação e delinear as etapas a serem
seguidas para cumprir o plano.
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SUPORTE AO UTILIZADOR
O Suporte ao Utilizador está disponível através do endereço e-mail 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 participantes;
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.

info@dpo-one.com
www.dpo-one.com
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conformidade com LGPD

AUMENTE SEUS NEGÓCIOS
PROJETOS EM ESCALA COM DPO-ONE
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