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As leis globais de privacidade, como a CCPA e o 
RGPD, mudaram a forma como as organizações 
devem rastrear os 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 de dados além-fronteiras. Como 
resultado, as organizações precisam de uma 
forma eficiente para determinar que dados 
têm, como são usados, onde existem, quem 
tem acesso a eles, para onde fluem e como 
são protegidos. A descoberta de dados pega 
nesses dados complexos e estrutura-os de 
forma a permitir que os utilizadores visualizem 
e compreendam as informações neles contidas, 
dando às empresas uma perceção sobre que dados possuem e como é que eles são usados em toda a organização.

Entender como os dados fluem através da organização é um pré-requisito para se poder responder aos pedidos dos direitos do 
consumidor (DSAR).  Por exemplo, a manutenção de um mapa de dados e de um inventário ajuda as organizações a responderem 
com mais eficiência aos pedidos dos direitos do consumidor e do titular dos dados para eliminar, corrigir, aceder ou transferir 
os seus dados. A descoberta tradicional de dados pode ser complexa e, às vezes, fornecer informações que não são relevantes 
para um pedido específico. A solução Descoberta de Dados Específicos da OneTrust aborda esses desafios com uma estrutura de 
integração flexível que identifica e extrai dados para um indivíduo específico, simplificando o processo de pedidos dos direitos do 
consumidor. 

Descoberta de Dados Específicos da OneTrust  

A solução Descoberta de Dados Específicos da OneTrust foi projetada para se integrar com as principais ferramentas de gestão da 
relação com o cliente (CRM), gestão de serviços informáticos (ITMS) e sistemas de informação dos recursos humanos (HRIS), além 
de centenas de outras soluções pré-integradas disponíveis no mercado de integrações da OneTrust. As organizações também 
podem construir os seus próprios sistemas de integração usando o portal de desenvolvimento ou os serviços profissionais da 
OneTrust. 

O nosso processo de descoberta de dados específicos funciona em vários sistemas de TI em paralelo, na nuvem ou no local, e 
pode ser usado para aceder a, eliminar, transferir ou executar qualquer outra ação sobre os dados identificados diretamente no 
sistema principal. A ferramenta integra-se facilmente com a solução OneTrust de gestão dos direitos do consumidor e dos titulares 
dos dados e visa ajudar a encontrar e recuperar informações entre os sistemas para um atendimento totalmente automatizado e 
mais rápido. Esta ferramenta integra-se igualmente com a solução OneTrust para inventário e mapeamento de dados, permitindo 
identificar e detetar automaticamente os inventários dos sistemas de TI e os dados neles contidos.

Descoberta de Dados Específicos
AUTOMATIZE A RESPOSTA A PEDIDOS DE ACESSO, ELIMINAÇÃO E PORTABILIDADE DE DADOS
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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 globais sobre privacidade. Mais de 2.500 clientes, incluindo 200 da Global 100, usam a OneTrust para 
cumprir com os regulamentos globais sobre privacidade de dados, incluindo o RGPD, a CCPA, ePrivacy e muito mais. OneTrust 

está   co-sediada em Atlanta e em Londres com escritórios adicionais em Bangalore, Melbourne, Munique e   Hong Kong. A 
crescente equipa de especialistas em privacidade e tecnologia ultrapassa os 700 funcionários em todo o mundo.  
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PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS, OU PARA SOLICITAR UMA DEMONSTRAÇÃO AO VIVO DO SOFTWARE DE GESTÃO 
DE PRIVACIDADE ONETRUST, VISITE ONETRUST.COM  OU ENVIE UM E-MAIL PARA INFO@ONETRUST.COM

Automatize a resposta a pedidos do titular de dados (DSAR) e do consumidor 
A preparação e manutenção de registos de atividades de tratamento são processos complexos mas essenciais para garantir a 
conformidade bem sucedida com o RGPD, a CCPA ou qualquer outra legislação internacional em matéria de protecção de dados.  
A descoberta de dados específicos com a OneTrust ajuda as organizações a manter os seus registos em grande escala.

• Utilize a pesquisa automática de dados associados a uma pessoa em vários sistemas na nuvem ou no local.

• Mantenha a conformidade com as normas de segurança através de fluxos de trabalho de revisão, correção e aprovação.

• Beneficie de centenas de sistemas pré-integrados disponíveis no mercado de integrações OneTrust.

• Personalize o seu próprio sistema de integração a partir da infraestrutura API aberta da OneTrust. 

Integre automaticamente dados específicos dos seus sistemas de TI
A Descoberta de Dados Específicos da OneTrust integra-se com as principais ferramentas de gestão de serviços informáticos de 
terceiros para descobrir e recuperar automaticamente dados pessoais armazenados em todas as plataformas. Os dados são então 
recuperados para a plataforma, permitindo-lhe atualizar o seu mapeamento de dados. 

• Sincronize inventários de CRM, funções de marketing, CASBs, CMDBs e ferramentas IdaaS.

• Detete automaticamente metadados de cada sistema e adicione-os ao seu inventário de elementos de dados. 

• Receba alertas personalizados e tome as medidas necessárias quando são detetados novos sistemas ou elementos de dados.

Aproveite um potente mecanismo de fluxos de trabalho API
A solução Descoberta de Dados Específicos da OneTrust apoia-se num mecanismo de fluxo de trabalho API que permite múltiplas 
chamadas API para os sistemas principais que funcionam em conjunto através de ações totalmente automatizadas ou de uma 
combinação de etapas automatizadas e manuais. 

• Aproveite a inteligência artificial e a autoaprendizagem para analisar e detetar a movimentação e o armazenamento de dados 
entre aplicações.

• Crie uma revisão manual e etapas de redação que podem ser inseridas antes de responder diretamente a um pedido  
de acesso, portabilidade ou eliminação de dados.

• Obtenha uma visão holística do seu inventário de dados, identificando como os dados são usados e para onde fluem na sua 
organização.

Desenvolva casos de uso adicionais com o programa de parceria para descoberta de dados da 
Onetrust
Além da tecnologia Descoberta de Dados Específicos, OneTrust oferece um mercado de integrações para descoberta de dados 
corporativos, permitindo às organizações usarem esta tecnologia dentro da plataforma e automatizar ainda mais as suas atividades 
de gestão da privacidade.

A criação e manutenção de mapas de dados tem uma abordagem multifacetada e, como muitas organizações aproveitam as 
soluções de descoberta de dados existentes para identificar sistemas e dados que possuem, a OneTrust decidiu lançar um 
programa de parceria de descoberta de dados com vários fornecedores que desenvolvem esta tecnologia  Pode aceder a uma 
lista atualizada dos parceiros deste programa no site das integrações de mercado OneTrust. Quando as análises para descoberta 
de dados são sincronizadas na OneTrust, as empresas podem confirmar que as informações adequadas residem na ferramenta, 
adicionar novos sistemas e dados encontrados na análise e acionar uma pesquisa adicional para enriquecer as informações 
encontradas através da solução de descoberta.


