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Privacidade não é segurança da informação
Tanto a privacidade quanto a segurança da informação tem papéis fundamentais em uma estratégia de proteção de dados.
É comum afirmar que “você pode ter segurança sem privacidade, mas não pode ter privacidade sem
segurança”.

A privacidade dos dados
pessoais vai além da segurança
da informação porque considera
todo o ciclo de vida das
informações pessoais e dos
processos de negócios que as
utilizam.

Segurança para Privacidade é a
proteção dos dados pessoais contra
acessos físicos e lógicos nãoautorizados.

Segurança da
Informação é requisito
básico para qualquer
organização que deseja
proteger sua
confidencialidade,
integridade e
disponibilidade.

Finalidade
Adequação
Necessidade
Livre Acesso

Privacidade

Segurança
Segurança
para
privacidade

Qualidade

.

Transparência

Segurança
Prevenção
Discriminação
PwC
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Principais desafios para a adequação

Legitimação de dados

Portabilidade de dados

Compartilhamento
com terceiros

Eliminação de
dados
Gestão dos
consentimentos
Arquitetura e governança
de dados pessoais

Atendimento de
pedidos de titulares

Novo modelo
de operações

Incidentes de
privacidade
Prazos de retenção
de dados
Gestão do ciclo de vida dos
dados e anonimização

PwC
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Programa de Conformidade com Lei 13.709

Análise de risco e
data mapping

Avaliação de gaps
e roadmap

Programa de
implementação

Processos e
Privacidade

Segurança

Implementação do
programa

Visão Legal
Estratégia de dados
entre países

Estratégia & governança

Operação e
monitoramento
contínuo

Tecnologia
Plataforma tecnológica para
gestão

Gerenciamento de políticas
Privacy by Design & DPIA
Gerenciamento do ciclo de vida dos dados
Segurança da Informação

Gerenciamento de Incidentes
Responsabilidade de
processamento de dados

PwC

Processamento de petições de titulares

18
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Como fazer?
Milestones do programa
Data mapping e
ciclo de vida dos
dados pessoais

Políticas,
normas,
procedimentos

Gap analysis e
riscos LGPD

1

2

Meses

Estrutura de
governança de
privacidade

Programa de
implementação
(estratégia)

Plano do
programa de
privacidade e
definição do DPO

Estrutura para
Gestão de petições
de titulares
(Processos
Treinamentos
Procedimentos
Sistemas)

Implementação
Privacy by
design

Gestão de
Incidentes de
Privacidade

DPIA

3

4

5

6

7

8

9

Comunicação ao
mercado e
divulgação de
contatos
(DPO)
Treinamentos

10

11

corporativos

12

Processo de legitimação de dados e revisão de contratos
Medidas de segurança e arquitetura de proteção de dados
Política de retenção de dados (avaliação jurídica de leis)

13

14

15

16

Contratos
revisados

17

18

Avaliação de
conformidade e mitigação
dos gaps

Governança do Programa de LGPD – Plataforma tecnológica
Assessoria Jurídica

PwC
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