Ficha Informativa

Automatização das avaliações com a OneTrust
SIMPLIFIQUE A RECOLHA DE DADOS, A MITIGAÇÃO DE RISCOS E A CONFORMIDADE
COM TECNOLOGIA DE AVALIAÇÃO INTUITIVA E RICA EM PESQUISA
Automatização Agora uma
funcionalidade chave para
tecnologias de avaliação
A crescente recolha de dados pessoais, as
frequentes violações de dados e as transferências
de dados transfronteiriças impulsionaram o
desenvolvimento de novos regulamentos sobre a
privacidade. O RGPD da UE e a CCPA da Califórnia
exigem que as organizações realizem avaliações
do impacto sobre a privacidade, do risco dos
fornecedores, de incidentes e outras para
compreender os riscos da sua utilização de dados
pessoais. Sem automatização e uma ferramenta
dedicada, estas avaliações são demoradas e quase
impossíveis de executar à escala.

Automatização de avaliações da OneTrust
A ferramenta Automatização de Avaliações da OneTrust permite que as organizações adotem uma abordagem da conformidade
baseada no risco e na privacidade desde a conceção. A ferramenta é alimentada pela inteligência da Privacypedia™, um banco de
dados de leis globais sobre privacidade com dezenas de modelos de avaliação e recomendações de mitigação incorporados. A
Automatização de Avaliações da OneTrust utiliza fluxos de trabalho personalizáveis para obter avaliações feitas mais rapidamente,
com mais responsabilidade e consistência. Crie uma avaliação a partir do zero, importe a sua própria avaliação, use um modelo ou
combine e personalize questionários para se adequarem ao seu caso. A ferramenta é dimensionável para permitir que mantenha
todos os registos que precisa para demonstrar conformidade com as leis globais. A Automatização de Avaliações da OneTrust
está totalmente integrada com as ferramentas Inventário e Registo do Tratamento de Dados, Gestão do Risco dos Fornecedores e
Resposta a Violações de Dados e Incidentes dentro da plataforma OneTrust.

SIMPLIFIQUE AS AVALIAÇÕES

REDUZA OS RISCOS

DEMONSTRE CONFORMIDADE

Conduza avaliações mais rapidamente com
fluxos de trabalho automatizados, dezenas
de modelos personalizáveis e uma interface
de questionários fácil de usar.

Encontre riscos com a sinalização automática
de riscos incorporada e baseada em
pesquisas regulatórias e proceda a uma
mitigação mais rápida com um motor de
automatização personalizável baseado
em regras

Permita que os especialistas do ServiceNow
trabalhem como desejam ao integrar o
OneTrust nos fluxos de trabalho existentes

Conheça o seu estado geral de conformidade através de uma análise global de lacunas fácil de
completar
•

Construa uma avaliação dinâmica e personalizada para avaliar e acompanhar o seu estado de preparação para a conformidade
com as leis globais.

•

Identifique automaticamente falhas e use as recomendações de mitigação integradas, que têm por base as pesquisas da Privacypedia™

•

Acompanhe o seu progresso na redução de riscos através de painéis de alto nível e relatórios flexíveis e detalhados

•

Avalie automaticamente a prontidão da sua organização à medida que as leis evoluem e novas leis afetam a sua organização

Reduza o consumo de tempo da pesquisa sobre regulamentos com as informações da
Privacypedia™
•

Economize tempo usando modelos de avaliação apoiados por uma pesquisa jurídica e de privacidade de prestígio mundial

•

Obtenha clareza quanto a requisitos regulamentares com explicações claras e concisas incorporadas na ferramenta

•

Aceda a uma biblioteca em rápido crescimento com centenas de recursos educacionais relacionados com as leis globais sobre privacidade

Economize tempo com fluxos de trabalho de avaliação simplificados e personalizáveis
•

Execute instantaneamente uma ampla gama de avaliações de casos de uso através de dezenas de modelos baseados em pesquisas do setor

•

Execute facilmente AIPs e AIPDs e associe atividades de tratamento e recursos a fornecedores e incidentes

•

Avalie com facilidade usando fluxos de trabalho personalizáveis, lembretes automáticos e acompanhamento de prazos

•

Delegue sem esforço, aproveitando uma funcionalidade intuitiva que permite múltiplos respondentes e múltiplos aprovadores

•

Aumente a eficiência com um mecanismo de regras personalizável que lhe permite marcar automaticamente os riscos e iniciar avaliações adicionais

•

Reforce responsabilidades com uma hierarquia organizacional de nível empresarial e controlos de acesso baseados nas funções atribuídas

•

Reduza a confusão dos respondentes com dicas para as perguntas, comentários e anexos fáceis de usar

Reduza os riscos usando recomendações inteligentes para sinalização e mitigação de riscos
•

Sinalize automaticamente os riscos com base nas pesquisas da Privacypedia™ e recomendações de mitigação incorporadas

•

Personalize as pontuações de risco e as recomendações de mitigação para responder ao seu caso de uso particular

•

Acompanhe a redução de riscos ao longo do tempo com um registo de riscos abrangente e poderosos recursos para elaboração de
relatórios

•

Aumente a responsabilidade para com a mitigação de riscos através da nomeação de responsáveis pelos riscos, prazos
e lembretes automatizados

•

Personalize os riscos e use o mecanismo de automatização para iniciar avaliações adicionais quando determinados riscos são
acionados

Mantenha registos contínuos e dimensionáveis para demonstrar a conformidade global com a
privacidade
•

Permita a inovação através da automatização, para simplificar e centralizar registos contínuos que demostrem conformidade

•

Permita que os utilizadores empresariais operacionalizem a privacidade desde a conceção com portais de self-service e integrações

•

Aproveite os processos de auditoria e modelos de relatórios flexíveis para demonstrar conformidade (por exemplo, Art. 30 do RGPD, etc.)

•

Evolua para responder aos requisitos regulatórios em constante mudança usando a ampla e constante pesquisa da Privacypedia™

DEMONSTRAÇÃO AO VIVO E EXPERIMENTAÇÃO GRATUITA EM ONETRUST.COM

ATLANTA | LONDRES | MELBOURNE | BANGALORE | MUNIQUE | HONG KONG
A OneTrust é a maior e mais amplamente utilizada plataforma de tecnologia de gestão
de privacidade dedicada para conformidade com as leis globais sobre privacidade. Mais de 2.500
clientes, incluindo 200 da Global 2.000, usam a OneTrust para cumprir com os regulamentos
globais sobre privacidade de dados em todos os setores e jurisdições, incluindo o RGPD da UE,
a California Consumer Privacy Act (CCPA), ePrivacy (Cookie Law) e mais.

