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Requisito

4. Organização & Estrutura

✓
✓

Nomeação do Encarregado da Proteção de Dados Pessoais.
Estabelecimento de uma política para a coleta, tratamento e armazenamento de dados pessoais.

5. Gestão de riscos de dados pessoais

✓
✓

Mapeamento das obrigações legais.
Avaliação do Impacto à Proteção de Dados Pessoais exigido pelo GDPR ou LGPD, para identificar
e pontuar as atividades, riscos e vulnerabilidades que afetam a confidencialidade e integridade de
dados pessoais.
Processos para tratar incidentes que impliquem ou resultem na perda de dados pessoais.

✓

6, Sistema de Gestão

✓
✓

7. Controle do produto e/ou serviço

✓
✓

Gerenciamento da proteção de dados pessoais harmonizada com os processos de trabalho e de
negócios da organização.
Informação documentada para o processamento de Dados Pessoais e para a comunicação com
colaboradores e partes externas.
Definição e documentação das obrigações a respeito de dados pessoais e dos requisitos de
cliente desde a concepção até a materialização dos produtos e serviços.
Aderência plena de requisitos GDPR ou LGPD durante a totalidade do ciclo de vida do produto ou
serviço.

8. Controle Operacional

✓

Procedimentos documentados e instruções de trabalho para todos os colaboradores (internos e
externos) que atuam na proteção de dados pessoais.

9. Recursos

✓

Infraestrutura, habilidades pessoais, conscientização e competência.

CICLO DE VIDA NA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Adquirir / Criar

Descartar

Armazenar

Arquivar

Processar
Compartilhar

REQUISITOS
REQUISITOS
Características do Programa:
✓

Detalhamento de escopo (empresa toda/setores/produtos)

✓

Escolha de Certificação Ouro ou Prata (critério diferenciados)

✓

Ciclo de auditorias anuais;

✓

Dimensionamento da auditoria: dependerá do número de funcionários envolvidos na empresa, sendo mínimo três
(3) dias “on-site”.

✓

Relatório da auditoria: será entregue o check-list detalhando os resultados de cada item avaliado;

✓

Certificado: emitido pelo BVC e renovado a cada ano.

PASSO
A
PASSO
PASSO A

GAP ANALYSIS

PASSO

ADEQUAÇÃO* E
TREINAMENTO

* Para adequação e treinamento a ABEMD conta com a Parceria da Equipe de Direito Digital do Morais Andrade Advogados

CERTIFICAÇÃO

PASSO
A
PASSO
PASSO A
GAP ANALYSIS

Após avaliação preliminar, é emitido um
relatório em que são destacadas as não
conformidades da empresa perante à
Norma ABEMD BV, demonstrando o nível
de adequação da empresa para com os
parâmetros definidos pela certificação.

PASSO

ADEQUAÇÃO* E
TREINAMENTO

Realização de treinamentos visando
conscientizar os profissionais da empresa
acerca das novas obrigações legais
criadas pela LGPD e Norma ABEMD BV
de Proteção de Dados Pessoais.

CERTIFICAÇÃO

Caso a Empresa seja aprovada no
processo de auditoria, será emitido
Certificado em seu nome, com
validade de um ano.

* Para adequação e treinamento a ABEMD conta com a Parceria da Equipe de Direito Digital do Morais Andrade Advogados

Panorama Detalhado
do Processo
de Certificação
Panorama
Detalhado
do Processo
de Certificação

Associado assina
Termo Adesão
ABEMD

Associado contata BVC

BVC emite a proposta
técnica/comercial

BVC agenda a auditoria

BVC realiza a
auditoria

BVC emite o
certificado após
conclusão
satisfatória
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BENEFÍCIOS
BENEFÍCIOS

Demonstrará que a
Empresa se encontra
Compliance com a Norma
ABEMD BV e a LGPD;

Trará segurança jurídica
à sua atuação;

Será considerado como Boa
Prática pela Autoridade, em
caso de Data Breach;

Diferencial
mercadológico.

DÚVIDAS?
DÚVIDAS?
ENTRE EM CONTATO

ABEMD
Av. Ipiranga, 344 – 13º andar
Cj. 132B
São Paulo - SP

MORAIS ANDRADE
Al. Casa Branca, 35 – 10º andar
Cj. 1006-1009
Jardim Paulista - São Paulo - SP
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www.moraisandrade.com

