Sua empresa está
preparada para a Lei
Geral de Proteção
de Dados?
Fale com o especialista

Com a reinvenção digital dos negócios,
os dados agora circulam cada vez mais
rápido, e por mais rotas.
Seja através de dispositivos mobile em
aplicativos e internet banking para
clientes, seja no envio de informações
para o governo ou em atividades
internas. A forma que dados são
adquiridos e usados podem se tornar
o diferencial competitivo do banco.

Por isso, garantir sua segurança é primordial. Em um contexto onde cada vez mais países criam regulamentações
para proteger os dados, como a GDPR na Europa, o Brasil aprovou em agosto a LGPD:

Lei geral
da proteção
de dados.

Segurança,
armazenamento e
coleta de dados

Transparência para
o dono dos dados

• Clientes
• Colaboradores
• Fornecedores

A lei entra em vigor em 2020
por isso 2019 é o ano de
preparação e adequação.
A Lei pode multar empresas com
5% do seu faturamento anual, ou
R$50 milhões, sem falar nos impactos
de marca que podem manchar
os negócios em longo prazo.

5 informações importantes sobre LGPD
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Impacto
Nacional

Privacidade e
Segurança by design

Qualquer empresa que possua dados coletados ou
tratados em qualquer parte do território nacional
deverá entrar em conformidade.

Privacidade e segurança devem ser incorporados por
padrão em novos produtos, sistemas e serviços das
empresas.
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Direito
de dados

4

5

Medidas técnicas
e de organização

Dados no controle dos titulares dos dados, obtendo
o poder para questionar como e por que a empresa
coletou, onde será armazenado, por quanto tempo
e com quem compartilham.

Difuso
e coletivo

Além dos próprios titulares dos dados, organizações
(com ou sem ﬁns lucrativos) podem reivindicar
a conformidade com a lei como um direito
difuso e coletivo.

Padrões necessários para respostas aos riscos
identiﬁcados, e a nomeação de responsável
pela proteção de dados (Encarregado de Dados)
será obrigatória.

A IBM e o uso
responsável de dados
Em janeiro de 2017, a CEO global da IBM,
Ginni Rometty, anunciou o “Princípios para
a Era Cognitiva”, que descreve o compromisso
da IBM em relação ao uso de sistemas cognitivos,
a transparência da empresa ao empregar esses
sistemas, e o compromisso em ajudar a geração
atual e as futuras a desenvolver as competências
necessárias para atuarem proﬁssionalmente
nessa nova era.
Com a GDPR em vigor desde maio de 2018, a IBM
estabeleceu um projeto global para se adaptar à lei,
tanto para nossos processos internos quanto para
nossas ofertas comerciais.

5 passos na jornada de adequação às regulamentações de Proteção de dados

1 Avalie

2 Desenhe

3 Transforme

4 Opere

5 Mantenha

• Governança,
pessoas,
processos,
dados e
segurança

• O padrão de
gerenciamento
e da segurança
de dados
pessoais

• Desenvolva
e incorpore
procedimentos,
processos
e ferramentas.

• Monitore a
segurança
e a privacidade

• Monitore, avalie,
audite, reporte
e avalie a
aderência à LGPD

• Faça treinamentos

• Gerencie o
conssetimento
e o acesso
aos dados

Soluções IBM
Integração é uma palavra chave na jornada de adequação às regulamentações de proteção de dados. A IBM
é a parceira ideal que suportará sua empresa, pois integra software, consultoria, serviços e hardware que facilita
o gerenciamento para entregas integradas, o que resulta em mais velocidade.

Com o portfólio da IBM,
ajudaremos você
a compreender, analisar,
administrar e controlar
a privacidade, desde o
nível de estratégia até
o nível dos dados.

Proteger
Imagem da marca,
reputação e conﬁança
do cliente

Orientar
Políticas de privacidade,
instruções e procedimentos
de operação para um
melhor gerenciamento.

Alinhar
Linhas de negócios,
Segurança, RH, Jurídico,
TI, Governaça e Riscos.
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Os clientes são responsáveis por assegurar sua própria conformidade com diversas leis e regulamentos, incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Os clientes
são os únicos responsáveis pela obtenção de aconselhamento jurídico de advogados habilitados, quanto à identiﬁcação e interpretação de quaisquer leis e regulamentos
relevantes que possam afetar os negócios do cliente e quaisquer ações que os clientes possam precisar tomar para estar em conformidade com tais leis e regulamentos.
Os produtos, serviços e outras capacidades aqui descritos não são adequados para todas as situações do cliente e podem ter disponibilidade limitada. A IBM não fornece
orientação jurídica, contábil ou de auditoria, nem declara ou garante que seus serviços ou produtos garantirão que os clientes estejam em conformidade com qualquer lei
ou regulamento.

