Um guia para a
jornada LGPD
Assim como utilizamos o GPS para nos guiar por um
caminho que não conhecemos bem; o GestorLGPD
também foi criado para guiar toda a jornada de
adequação LGPD. Por mais que o assunto seja complexo,
a ferramenta irá direcionar o passo a passo de toda a
adequação da documentação e alertar sobre qualquer
imprevisto que apareça pelo caminho, mantendo a
conformidade a LGPD sempre no rumo certo.
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Tela Inicial - Indicadores
Tela Inicial
Total de Pessoas Disponíveis,
Mapeamento do Ciclo de Vida de Dados,
Política de Dados Disponíveis e
Treinamento e Capacitações Disponíveis;
Gráficos de Pessoas/Cargos/Setores e
Treinamentos/Políticas/Mapeamento de
Dados/Questionários;
- Gráficos de Engajamento da LGPD,
Níveis de Risco e Níveis de Impacto;

Alertas LGPD
Tela de Listagem de Alertas;
Aviso de falta de DPO
Prazos de Validade de Documentos
Prazoz de Validade de Contratos
Prazos de Validade de Politicas
Pedidos do Titular de Dados etc.

DPO – Encarregado de Dados
Cadastro de DPO.
Cadastro do responsável por
período/mandato
Histórico de responsáveis já definidos

Agentes de Tratamento
Cadastro de Pessoas
Agentes de Tratamento de Dados.
Cadastro das pessoas que manipulam
dados pessoais na organização.
Utilizado para capacitação, treinamento e
histórico de ações.

Cargos e Funções
Cadastro Cargos/Funções.
Documentação da estrutura organizacional
para os mapeamentos dos agentes de
tratamento, setores, fluxo de dados
sensíveis etc.

Setores e Repartições
Cadastro de Setores e Repartições.
Cadastro dos setores que efetuem coleta,
cadastro, armazenamento ou qualquer
outra atividade relacionada a LGPD.
Relatórios, tarefas e demais indicadores
são associados por setor, para que o
sistema apresente métricas de toda a
organização.

Base Legal
Cadastro de Base Legal
Cadastro padronizado das bases legais
para a coleta, cadastro e processamento
de dados pessoais e dados sensíveis.
Utilizado para o mapeamento de fluxo de
dados sensíveis.

Direitos do Titular
Cadastro de Direitos do Titular
Cadastro padronizado dos direitos do
titular.
Utilizado para o mapeamento de fluxo de
dados sensíveis.

Tipos de Procedimentos
Cadastro de Tipos de Processos
Cadastro padronizado dos tipos de
processos realizados pela organização.
Utilizado para a criação de tipos de
controles adotados pela organização
“Procedimento, Politica, Norma Interna,
Manual, etc.”

Tipos de Políticas
Cadastro de Tipos de Políticas
Cadastro padronizado dos tipos de
politicas realizados pela organização.
Utilizado para padronização das politicas.

Tipos de Armazenamento
Cadastro de Tipos de Armazenamento
Cadastro padronizado dos tipos de
armazenamento realizados pela
organização.
Utilizado para padronização dos tipos de
Armazenamento.

Tipos de Segurança
Cadastro de Tipos de Segurança
Cadastro padronizado dos tipos de
Segurança realizados pela organização.
Utilizado para padronização dos tipos de
Segurança

Tipos de Sistemas
Cadastro de Tipos de Sistemas
Cadastro padronizado dos tipos de
Sistemas utilizados pela organização.
Utilizado para padronização dos tipos de
Sistemas

Tipos de Dados Sensíveis
Cadastro de Tipos de Dados Sensiveis
Cadastro padronizado dos DadosS
Sensiveis utilizados pela organização.
Utilizado para padronização dos tipos de
Dados Sensiveis.

Tipos de Fontes de Dados
Cadastro de Tipos Fontes de Dados
Cadastro padronizado das Fontes de
Dados utilizados pela organização.
Utilizado para padronização dos tipos de
Fontes de Dados

Módulo Treinamentos
Treinamentos
Cadastro padronizado de Materiais
Educacionais sobre LGPD, Segurança e
Governança.
Mídias: Arquivo de materiais educacionais
para aplicação de cursos.
Modelos de Certificados: Customização
do Layout do Certificado do Curso
aplicado aos Agentes de Tratamento via
plataforma. Possivel configurar o logo,
conteúdo, assinatura etc.
Cursos: Agrupamento do catálogo dos
materiais educacionais para criação de
uma turma/curso e posterior aplicação aos
agentes de tratamento (cadastro de
pessoas).
Aplicação dos Cursos: Envio do link de
acesso do curso aos agentes de
tratamento e monitoramento de acesso
(cadastro de pessoas), para posterior
geração de certificados.
Certificados: Evidencia Digital de
Treinamento realizado por cada agente de
tratamento envolvido em alguma aplicação
de curso.

Módulo Controles LGPD
Controles LGPD
Fluxo de Dados: Mapeamento do Fluxo
de Vida de Dados na Organização.
Políticas de Dados: Controle de Politicas
de Segurança, Acesso, Privacidade etc.
RIPD: Relatório de Impacto de Proteção
de Dados automatizado. Agrupador de
toda a produção documentada no
GestorLGPD em texto estruturado
editável.
Auditorias: Gerenciamento de auditorias
internas.
Incidentes: Registro de incidentes LGPD,
bem como sua tratativa e encerramento.
Gestão de Riscos: Mapemanto de Riscos
de Segurança e seus impactos.
Questionários: Perguntas e Respostas
coletadas por e-mail aos Agentes de
Tratamento.

Módulo Controles LGPD
Controles LGPD
Levantamento de Dados: Envio de
Questionários por e-mail aos Agentes de
tratamento de dados para coleta de
informações estruturadas.
Fornecedores e Parceiros: Cadastro de
Empresas, Contratadas e Contratantes;
para evidencia de adequação de agentes
de compartilhamento de dados (contratos)
e sua devida adequação.
Contratos Vigentes: Cadastro de
contratos vigentes e sua devida
adequação LGPD (aditivo).

Fluxo de Dados
Controles LGPD
Fluxo de Dados: Registro de informação
estruturada de atividades de tratamento de
dados, dos agentes de tratamento de
dados, de todos os setores da
organização.
Cada atributo (ou cada linha desta tela)
realiza uma pergunta fechada a qual o
usuário deverá responder através de uma
descrição ou de uma opção, formatando
através do descritivo de sua atividade
cotidiana o mapeamento do fluxo de dados
pessoais e dados sensíveis de cada tarefa
realizada. Posteriormente ao cadastro de
cada atividade, o GestorLGPD organiza o
inventário de dados pessoais, estruturado
por setor, por cargo e por atividade por
toda a organização, inclusive exibindo um
mapa visual do fluxo de dados por toda a
empresa.

Fluxo de Dados
Controles LGPD
Exemplo de preenchimento de um fluxo de
dados para Cadastro de Paciente
Consulta, com a seleção do Setor,
cadastro do nome da atividade (“Cadastro
Paciente Consulta”), cadastro da fonte de
dados (Origem das informações
coletadas), cadastro dos dados coletados
através da seleção das informações já
disponíveis. Caso não exista a opção
adequada, é possível digitar uma nova
opção nesta mesma tela e cadastrar
automaticamente a nova opção; que ficará
disponível para o próximo cadastramento
de um novo fluxo de dados.

Fluxo de Dados
Controles LGPD
Na sequencia do cadastro de fluxo de
dados sensíveis, o sistema Solicita o
preenchimento da Base Legal para a
coleta de dados pessoais, assim como o
tempo de armazenamento dos dados.
Com a devida capacitação, o próprio
operador do procedimento, ou seja; a
mesma pessoa que realiza a atividade de
coleta e cadastramento de dados poderá
também realizar o mapeamento do fluxo
de dados em conjunto a comissão ou ao
DPO, contando também com as
informações auto explicativas de todos os
campos da tela.

Fluxo de Dados
Controles LGPD
Na sequencia do cadastro de fluxo de
dados sensíveis, o sistema Solicita a
Validade deste Fluxo, sendo que no
exemplo foi informado 12 meses. Isso
significa que após 12 meses sem
nenhuma alteração neste Mapeamento de
Fluxo de Dados específico, o GestorLGPD
irá gerar um alerta a comissão e ao DPO
vigentes para que este registro seja
revisitado e atuaiizado, garantindo assim o
fluxo de melhoria contínua conforme
exigência da lei, uma vez que o
procedimento deverá ser novamente
avaliado e atualizado conforme a
necessidade, e assim sucessivamente no
decorrer de todos os anos futuros da
operação da organização.

Fluxo de Dados
Controles LGPD
Após encerrar o mapeamento de dados de
uma atividade, o sistema apresenta a tela
de todos os mapeamentos disponíves.
Nesta tela é possível “duplicar” um
mapemanto já armazenado anteriormente
realizando a criação de um novo
mapeamento conforme este modelo. Com
isto é possível ganhar muita produtividade
pois atividades parecidas poderão ser
cadastradas baseadas umas nas outras,
alterando-se apenas as informações
específicas de cada tarefa.

Fluxo de Dados
Controles LGPD
Após a realização de cada mapeamento
de fluxo de dados pessoais e dados
sensiveis, o GestorLGPD atualiza o seu
inventario de dados pessoais e sensiveis
conforme exigência da lei, mantendo o
cadastro padronizado, estruturado e
documentado com o histórico de cada
alteração. Além disso, é possível verificar
graficamente quais são as relações entre
os procedimentos realizados, dados
coletados e setores responsáveis de
maneira gráfica, através de um mapa
mental de dados. Desta forma o utilizador
do sistema (o DPO, comissão ou mesmo a
fiscalização) poderão evidenciar através
de uma única consulta em quais
procedimentos, setores, politicas e demais
documentos os dados do titular estão
relacionados, simplificando inclusive as
tarefas de resposta a incidentes ou mesmo
solicitações do titular de dados de forma
rápida e assertiva.

Políticas de Dados
Controles LGPD
Conforme previsão legal, é necessário
estruturar as Politicas de Proteção de
Dados da organização. Este modulo
oferece a padronização de documentos
através de templates para a criação de
politicas de segurança, politicas de
governança, politicas de privacidade,
plano de contintencia, plano de
recuperação de dados etc. de forma
estruturada e com historico de revisões.
Cada documento produzido neste modulo
será componente do RIPD, para evidencia
de todas ações LGPD na organização.

RIPD – Rel. Impacto Proteção de Dados
Controles LGPD
Conforme previsão legal, é necessário
estruturar o Relatório de Impacto de
Proteção de Dados de toda a organização.
A medida que os mapeamentos de fluxo
de dados são cadastrados, os
treinamentos realizados, novas politicas
definidas e implementadas e assim por
diante, o GestorLGPD agrega toda esta
documentação cadastrada no sistema em
um documento estruturado de modelo
para embasamento do RIPD. Este
documento pode ser editado e versionado,
conforme definição do DPO ou comissão
LGPD.

Incidentes
Controles LGPD
Módulo para registro estruturado de
incidentes de indisponibilidade de dados,
falhas de segurança e eventuais não
conformidades de tecnologia e demais
inconformidades, incluindo casos de
vazamento de dados para evidenciar a
continuidade das ações LGPD para
proteção de dados pessoais conforme
exigência legal. Formação de base
histórica estruturada de registro de
acontecimentos relevantes, sejam
incidentes internos (sem necessidade de
informação a ANPD, ou seja; sem
vazamento de dados pessoais) ou
incidentes informados a ANPD (com
vazamento de dados) ou aos titulares de
dados (informação ao titular a critério do
DPO).

Gestão de Riscos
Controles LGPD
Módulo para registro estruturado de
analise de riscos e impactos de segurança
de informação e proteção de dados para
evidenciar ações preventivas e corretivas,
conforme anotações no histórico de
analise de riscos do sistema GestorLGPD.

Gestão de Riscos
Controles LGPD
Exemplo de preenchimento de dados de
Risco e Impacto para um procedimento
realizado pelo Setor de Agente
Comunitario de Saude.
Peso de 1 a 10 para Risco e Impacto para
a formação da matriz de risco de
segurança da informação.

Questionários
Controles LGPD
Módulo para produção de perguntas e
questionários para levantamento de dados
sobre procedimentos, politicas,
treinamentos, analise de riscos etc
gerenciados pelo sistema GestorLGPD.

Levantamento de Dados / Campanhas
Controles LGPD
Módulo para aplicação de questionários
para levantamento de dados por e-mail,
com data de inicio, data de fim e lembrete
de não participação a todos os Agentes de
Tratamento envolvidos. O sistema também
controla a resposta única de cada Agente
de Tratamento, garantindo confiabilidade
das informações. Os questionários podem
ser aplicados para levantar qualquer tipo
de informação relacionada a segurança de
dados, uma vez que as perguntas são
cadastradas e/ou configuradas conforme o
enfoque necessário do DPO ou comitê
LGPD.

Levantamento de Dados / Campanhas
Controles LGPD
Módulo para aplicação de questionários
para levantamento de dados por e-mail,
com data de inicio, data de fim e lembrete
de não participação a todos os Agentes de
Tratamento envolvidos. O sistema também
controla a resposta única de cada Agente
de Tratamento, garantindo confiabilidade
das informações. Os questionários podem
ser aplicados para levantar qualquer tipo
de informação relacionada a segurança de
dados, uma vez que as perguntas são
cadastradas e/ou configuradas conforme o
enfoque necessário do DPO ou comitê
LGPD.

Contratos Vigentes
Controles LGPD
Módulo para apoio a adequação de
contratos - tanto de tomadores quanto
contratantes – com informe por e-mail aos
responsáveis e consentimento de
condições determinadas pelo Operador de
Dados.
Exemplo: Por motivo de adequação de
contrato, o GestorLGPD utilizado pela
empresa A envia e-mail com um termo
explicativo junto a um clique de “Estou
Ciente” para a empresa B, informando que
a empresa A esta em processo de
adequação LGPD e que por força de lei a
empresa B deve garantir mesmo nível de
compliance e segurança de dados
implementado na empresa A.

Kanban de Atividades
Controles LGPD
Módulo para apoio e registro de
tarefas/pendencias/planos de ação de
forma visual por Kanban.
As atividades poderão ser cadastradas
com data de inicio e data de fim,
evidenciando todas as ações de
adequação ou outras tarefas pertinentes
de forma estruturada e com manutenção
de base histórica para consulta.

Portal Compliance e Canal do Titular
Controles LGPD
Módulo para operacionalização do canal
do titular (exigência legal) com informação
do contato do DPO e coleta da requisição
via sistema gestorLGPD. Assim que o
titular informar sua demanda, o sistema irá
registrar uma nova tarefa no Kanban de
atividades do sistema e irá avisar o DPO e
a comissão LGPD para a devida tratativa.
Além disso, todas as politicas e demais
documentações controladas pelo
GestorLGPD – sempre que marcadas
como publicas – serão automaticamente
exibidas no módulo Portal Compliance, de
forma que politicas publicas como por
exemplo a politica de cookies dos sites da
organização poderão ser compartilhadas
com o titular de dados por meio deste
canal.
Este módulo pode ser incluído no
site/portal do cliente por meio de um
iframe ou o seu link publico poderá ser
compartilhado de forma autônoma.

Portal Compliance e Canal do Titular
Controles LGPD
Exemplo do módulo “embutido” no site
institucional da FECAM.

Portal LAI – Lei de Acesso a Informação
Controles LGPD
Módulo para operacionalização do canal
LAI. Assim que o titular informar sua
demanda, o sistema irá registrar uma nova
tarefa no Kanban de atividades do sistema
e irá avisar o DPO e a comissão LGPD
para a devida tratativa. A coleta de dados
da LAI já esta em conformidade a LGPD,
assim como a
Este módulo pode ser incluído no
site/portal do cliente por meio de um
iframe ou o seu link publico poderá ser
compartilhado de forma autônoma.

