Ficha Informativa

Base de dados de riscos
™
de terceiros Vendorpedia
A ÚNICA BASE DE DADOS SOBRE RISCOS DE SEGURANÇA E
PRIVACIDADE DE TERCEIROS

Mais de 6 000

3X mais rápida

365 dias

Fornecedores externos a nível
mundial

Conclusão da avaliação de riscos

Um ano gasto na atualização de
dados

Aqui tem a próxima geração em gestão de riscos de terceiros! Junte-se à base de dados hoje mesmo!
Quem gere o ciclo de vida dos riscos dos fornecedores externos enfrenta dificuldades ao pesquisar terceiros, concluir avaliações
de risco no prazo designado e determinar quando surgem novos riscos. A base de dados sobre riscos de terceiros da Vendorpedia
aborda esses desafios fornecendo uma única fonte para aceder a perfis detalhados de segurança e privacidade de terceiros,
aproveitar avaliações de riscos pré-completadas e monitorizar os riscos de terceiros ao longo do tempo.

ACEDA A MAIS DE 6.000
PERFIS DE SEGURANÇA E
PRIVACIDADE

APROVEITE AVALIAÇÕES PRÉCOMPLETADAS

MANTENHA A SUPERVISÃO
MONITORIZANDO
TERCEIROS

Como funciona a base de dados para as empresas
1

Adicione terceiros a OneTrust com pesquisas pré-preenchidas da Vendorpedia

2

Determine riscos inerentes fornecendo o contexto da atividade

3

Solicite avaliações pré-completadas através da base de dados da Vendorpedia

4

Receba a avaliação de risco concluída com uma validação automatizada

5

Implemente um plano de tratamento de riscos com um rastreamento de controlo

6

Acompanhe as alterações nos fornecedores através da base de dados e de outros
métodos

Acesso imediato a mais de 6.000 perfis de segurança e privacidade de fornecedores externos
Os perfis de segurança e privacidade dentro da Vendorpedia™ apresentam uma pesquisa agregada de fontes proprietárias. Esses
perfis incluem detalhes como a segurança ativa e as certificações de privacidade, registos sobre segurança e confiança e muito
mais.
•

Reduza o tempo gasto em pesquisas de terceiros com o acesso instantâneo a informações críticas sobre privacidade e segurança

•

Melhore a granularidade da pesquisa através de uma busca de informações por serviços, como certificações ativas para determinadas
aplicações e locais

•

Fique descansado pois as informações sobre terceiros estão sempre a ser atualizadas de forma automática

Obtenção rápida de avaliações pré-completadas sobre riscos de segurança e privacidade
Aproveite avaliações de segurança e privacidade pré-completadas para otimizar a avaliação dos riscos dos fornecedores externos.
As avaliações de risco presentes na base de dados apontam para quase todas as estruturas jurídicas, como NIST, ISO, SIG, DSS
PCI, CSA CAIQ, FedRAMP, CIS Top 20, bem como ajudam na conformidade com leis globais críticas, incluindo o RGPD, a CCPA, o
Regulamento de Segurança Cibernética do NYDFS, e mais.
•

Simplifique a devida diligência de terceiros, usando as avaliações pré-completadas sobre riscos de segurança e privacidade que
se encontram diretamente na base de dados da Vendorpedia

•

Aproveite a validação automatizada para aumentar a confiança nas respostas dadas na avaliação de um fornecedor externo

•

Realize avaliações personalizadas sobre os riscos de terceiros fora da base de dados com Automatização da Avaliação dos Riscos

Monitorização simplificada de terceiros com atualizações automatizadas das informações e riscos
A Vendorpedia monitoriza os riscos de terceiros de duas maneiras distintas. Primeiro, os perfis de segurança e privacidade de
terceiros são atualizados automaticamente por meio de uma tecnologia proprietária de análise que extrai informações atualizadas
para a base de dados. Segundo, as avaliações são continuamente atualizadas por fornecedores externos que participam no
processo. Quando as avaliações são atualizadas, as respostas são retransmitidas para todas as empresas aprovadas que avaliaram
anteriormente esse terceiro.
•

Mantenha um inventário permanente de terceiros com uma pesquisa sobre segurança e privacidade de atualização automática

•

Receba alertas quando surgem riscos de terceiros ou quando são detetadas alterações por meio de uma análise ou avaliações atualizadas

•

Demonstre conformidade ao longo do tempo e reduza a dependência de reavaliações manuais que só ocorrem uma vez por ano

Contexto integrado das atividades com a tecnologia de “Inventário e Mapeamento de Dados” da OneTrust
A Vendorpedia é uma componente central da solução “Gestão dos Riscos dos Fornecedores” da OneTrust e integra-se
perfeitamente na tecnologia “Inventário e Mapeamento de Dados” da OneTrust, bem como em toda a plataforma OneTrust. Isso
fornece segurança vital, privacidade e contexto comercial ao avaliar os riscos de terceiros.
•

Obtenha uma visão holística sobre os riscos de terceiros, identificando como os dados são usados e para onde são direcionados

•

Crie um centro de excelência em segurança e privacidade que cubra todos os departamentos e regiões envolvidos

•

Demonstre conformidade com as leis globais de segurança e privacidade, como o RGPD, a CCPA e o Regulamento de Segurança Cibernética
do NYDFS

DEMONSTRAÇÃO ONLINE E EXPERIMENTAÇÃO GRATUITA EM ONETRUST.COM
Saiba mais sobre a base de dados em Vendorpedia.org
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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, grandes e pequenos, em mais de 100 países, usam a OneTrust
para cumprir com as regulamentações globais de privacidade de dados, incluindo o RGPD, a CCPA, ePrivacy e muito mais.
A OneTrust está co-sediada em Atlanta e em Londres e tem 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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