FICHA INFORMATIVA

Consentimento de Cookies e
Análise de Websites da OneTrust
A SOLUÇÃO MAIS INOVADORA E FLEXÍVEL PARA A RECOLHA DE CONSENTIMENTO DE COOKIES
Recolha um consentimento válido
e demonstre a sua conformidade
com o RGPD e a CCPA
A evolução do cenário internacional a nível de
regulamentações sobre a privacidade, tais como
a Lei da Privacidade do Consumidor da Califórnia
(CCPA) e o RGPD, reforçou a forma como as
empresas recolhem consentimento e preferências e
também a forma como estes dados são partilhados
com terceiros. As empresas procuram desenvolver
sites orientados por dados que respeitem a
privacidade do utilizador e promovam um clima de
confiança e lealdade à marca. Graças à OneTrust,
elas podem agora operacionalizar a conformidade
e integrar uma estratégia de privacidade nos seus
sites e atividades de marketing.

Personalize a sua abordagem ao consentimento usando a solução Consentimento de Cookies
e Análise de Websites da OneTrust
A diversidade da legislação nacional incentiva as empresas a implementar várias abordagens ao consentimento de cookies, da
simples notificação ao consentimento explícito. A solução Consentimento de Cookies e Análise de Websites da OneTrust simplifica
esses desafios fornecendo abordagens moduláveis para o consentimento de cookies e garantindo integrações predefinidas
compatíveis com a CCPA, ePrivacy, RGPD, IAB Europa, “DoNotTrack”, bem como as normas DAA e NAI. OneTrust permite-lhe
analisar, identificar e classificar milhões de rastreadores de comportamento nos websites, cookies, etiquetas e web beacons. Esta
solução é aprovada e recomendada pelo CNIL, IAPP, Oracle AddThis e AppNexus.
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A solução Consentimento de Cookies e Análise de Websites da OneTrust permite que as empresas implementem soluções técnicas
de privacidade desde a conceção que recolhem consentimentos válidos, criam centros de preferências personalizados e analisam
tecnologias de rastreamento em sites, mantendo o histórico dos registos de consentimento numa localização central.

Consentimento de Cookies e Análise de Websites da OneTrust
Analise o seu site e ganhe uma melhor perceção sobre a maneira como este lida com a privacidade
•

Agende análises regulares para uma gestão contínua da privacidade nos seus sites

•

Analise o seu site com Cookiepedia, a maior base de dados de cookies e dispositivos de rastreamento pré-categorizados

•

Automatize a identificação e categorização de tecnologias de monitorização comportamental no seu site

•

Aproveite a análise do site para alertar automaticamente as suas equipas sobre quaisquer alterações feitas

Recolha um consentimento válido do utilizador e personalize a sua faixa de cookies
•

Adapte a sua faixa de cookies de acordo com a sua imagem de marca, incluindo conteúdo, cores e idioma

•

Personalize a sua abordagem ao consentimento com opções de apenas notificação, não participar, consentimento implícito
e participar, ou crie a sua própria

•

Integre a sua faixa de cookies no seu gestor de etiquetas e sistema de gestão de conteúdo

•

Cumpra diferentes regulamentos, tais como as normas CCPA, ePrivacy, RGPD, IAB Europa, DAA e NAI

Ative centros de preferências granulares e adapte-os às necessidades da sua empresa
•

Construa e personalize um centro de preferências detalhado oferecendo ao utilizador um maior controlo sobre as suas
definições de cookies

•

Permita que os visitantes do site personalizem o seu consentimento de cookies de acordo com o tipo de cookie

•

Cumpra o RGPD e a CCPA configurando políticas de cookies específicas para estes regulamentos

Elimine silos de dados com um banco central de consentimentos e preferências
•

Crie um banco de dados com um histórico dos consentimentos para apresentar a reguladores ou auditores

•

Use análises e dashboards detalhados para ilustrar o estado do seu programa de privacidade

•

Mantenha um registo automático e detalhado das alterações às definições da faixa de cookies e preferências

•

Use a ferramenta OneTrust para entender as expectativas dos auditores de conformidade face a requisitos dos relatórios

Gestão e monitorização contínuas de cookies
Aproveite as vantagens das ofertas de self-service e serviços geridos completos
As mudanças diárias aplicadas a cookies e rastreadores devido à atividade de terceiros exigem uma monitorização contínua
dos programas de consentimento de cookies. Os websites tornam-se não conformes quando novos cookies ou dispositivos de
rastreamento são usados, o que aumenta a importância de uma monitorização regular para garantir a conformidade.

MONITORIZAÇÃO AUTOMATIZADA

SERVIÇOS GERIDOS PELA ONETRUST

Ajude as suas equipas a agendar análises, categorizar cookies
automaticamente e atualizar as suas políticas de cookies.

Aproveite a equipa OneTrust para gerir e monitorizar a sua solução
para consentimento de cookies de forma regular.

Comece hoje mesmo com a solução Consentimento de Cookies e Análise de Websites da OneTrust.
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A OneTrust é a maior e mais amplamente utilizada plataforma de tecnologia de gestão de privacidade dedicada
para conformidade com as leis de privacidade à escala mundial. Mais de 2.500 clientes, incluindo 200 da Global
2.000, usam a OneTrust para cumprir com os regulamentos globais sobre privacidade de dados, incluindo
o RGPD, a CCPA, ePrivacy e muito mais.
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