
Ficha Informativa

As regulamentações sobre privacidade e as 
transferências de dados levam à necessidade de uma 
tecnologia para registo do tratamento dos dados
As leis globais de privacidade, como o RGPD da UE, a CCPA da 
Califórnia e muitas outras, têm alterado a forma como as organizações 
acompanham a utilização dos dados. Estas leis foram estimuladas 
por um aumento maciço na recolha de dados pessoais, por violações 
frequentes de dados e pela crescente regularidade das transferências 
transfronteiriças de dados. Como resultado, surgiram dois desafios 
críticos. Primeiro, as organizações precisavam de uma forma evolutiva 
para descobrir que dados têm, como são usados, onde existem, 
quem tem acesso a eles, para onde fluem e como são protegidos. Em 
segundo lugar, as organizações devem manter registos detalhados 
e contínuos de conformidade. Para isso, os líderes em privacidade e 
segurança estão a substituir spreadsheets e soluções tradicionais de 
gestão de riscos por uma tecnologia moderna de automatização do 
registo do tratamento dos dados, desenvolvida especialmente para 
resolver estes desafios conforme necessário. 

 
 
 
 
 
 
 
Inventário e Registo do Tratamento dos Dados da OneTrust  
A tecnologia para inventário e registo do tratamento dos dados da OneTrust permite à sua organização perceber melhor como os dados 
são usados em toda a organização. Com a melhor experiência do utilizador na categoria, métodos flexíveis de descoberta de dados e 
um poderoso mecanismo de automatização, a OneTrust ajuda a criar rapidamente e a manter o inventário de recursos e o registo do 
tratamento dos dados da sua organização. Equipada em parte com a tecnologia Automatização de Avaliações da OneTrust, a ferramenta 
identifica automaticamente os riscos e fornece propostas de mitigação com base em pesquisas no setor. Com Inventário e Registo do 
Tratamento dos Dados da OneTrust, demonstre e mantenha a conformidade contínua através de relatórios granulares e dashboards 
visuais.

Capacidades chave:

• Velocidade e simplicidade. Comece a trabalhar rapidamente com uma descoberta de dados diversa e fluxos de trabalho intuitivos.

• Mitigação inteligente de riscos. Encontre áreas de risco e aceda a orientações regulatórias incorporadas para simplificar a mitigação.

• Conformidade da privacidade a nível global. Centralize os registos de conformidade e crie facilmente relatórios personalizados.

• Atualização constante. Integre a privacidade desde a conceção nos seus fluxos de trabalho mais comuns para uma conformidade 
contínua.

• Integração completa. Aproveite os diferentes módulos integrados da OneTrust  que se tornam mais poderosos quando atuam de 
forma conjunta.   

Inventário e Registo do Tratamento dos Dados da OneTrust
TECNOLOGIA DE AUTOMAÇÃO EVOLUTIVA PARA AJUDÁ-LO  
A ALCANÇAR E MANTER UMA CONFORMIDADE GLOBAL

REGISTO SIMPLIFICADO DO 
TRATAMENTO DOS DADOS 

MITIGAÇÃO INTELIGENTE 
DE RISCOS

Economize tempo mapeando os seus registos de 
atividades de tratamento e inventário de recursos 

com a Automatização de Avaliações e métodos 
flexíveis para preenchimento de dados

Descubra e aborde os riscos mais rapidamente 
com uma sinalização automática dos riscos, 

incorporada com orientações 
a nível regulamentar.

MANTENHA A 
CONFORMIDADE

Simplifique a manutenção dos registos com 
automatização, obtenha informações com 
dashboards dinâmicos e mantenha o seu 

inventário e mapa de dados sempre atualizados



OneTrust é o líder global em software para gestão da privacidade e conformidade de marketing. Mais de 2.500 clientes, 
incluindo 200 da Global 2.000, usam a OneTrust para cumprir com os regulamentos sobre privacidade de dados em 

diferentes setores e jurisdições, incluindo o RGPD da UE, ePrivacy (Cookie Law) e a California Consumer Privacy Act (CCPA).
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DEMONSTRAÇÃO AO VIVO E EXPERIMENTAÇÃO GRATUITA EM ONETRUST.COM

Crie o seu registo de tratamento de dados mais rapidamente com métodos flexíveis de 
preenchimento de dados
• Analise recursos e atividades de tratamento por meio de fluxos de trabalho com questionários automatizados e de preenchimento rápido

• Simplifique os esforços de registo do tratamento de dados através da importação em massa de dados existentes diretamente para a OneTrust

• Faça facilmente integrações usando ferramentas de descoberta de dados e bancos de dados para gestão de configurações (CMDB, em inglês)

• Reduza a dispersão de dados e fique apenas com os que precisa usando a determinação de dados específicos da  OneTrust

Adote uma abordagem da conformidade baseada em riscos através de uma mitigação inteligente
• Identifique riscos de conformidade com uma sinalização automática de riscos, integrada nos modelos de avaliação

• Aceda a propostas de mitigação auto-geradas e apoiadas por uma pesquisa jurídica de renome

• Adapte as avaliações e os níveis de risco para responder ao seu caso de uso, recorrendo a valiosos recursos de personalização

• Reduza o trabalho repetitivo usando um poderoso mecanismo de automatização baseado em regras para personalizar os fluxos de trabalho 

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

Simplifique a conformidade global com a manutenção de registos e relatórios evolutivos
• Centralize as atividades de tratamento e o inventário numa plataforma única para uma abordagem unificada da privacidade

• Cumpra o artigo 30 do RGPD (e outras leis globais) através de modelos de relatórios e ferramentas de personalização 

• Obtenha uma visão abrangente das transferências de dados e localize recursos com um mapa de dados transfronteiriço

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

• Crie automaticamente diagramas de linhagem de dados para representar visualmente os fluxos de dados da sua organização

Mantenha o seu registo de tratamento de dados sempre atualizado para  uma conformidade contínua
• Mantenha um mapeamento de dados constante e registos atualizados através de avaliações automatizadas contínuas 

• Permita que as unidades de negócio adotem uma abordagem da privacidade desde a conceção através de portais de self-service fáceis de usar

• Incorpore processos de registo do tratamento de dados em ferramentas e fluxos de trabalho existentes através de integrações plug-and-play

• Programe reavaliações automatizadas de forma recorrente para ajudar a manter a conformidade ao longo do tempo

• Mantenha os dados atualizados com avaliações acionadas automaticamente quando as atividades de tratamento ou os recursos mudam

Crie um programa de privacidade abrangente com a plataforma OneTrust
• Aumente o valor da tecnologia de inventário e registo do tratamento de dados com uma integração total da plataforma OneTrust

• Construa um centro de conformidade de excelência criando um único painel para conformidade da privacidade 

• A OneTrust oferece ferramentas de conformidade para marketing, gestão dos riscos dos fornecedores e resposta a incidentes

Inventário e Registo do Tratamento dos Dados da OneTrust


