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Eng. De Dados - CEO e Fundador da Deep Center

Trabalhou com algumas das maiores empresas mundiais dos setores de varejo e cobrança 
com operações no Brasil. Foi fundamental no desenvolvimento de uma das maiores 
empresas de contact center da América Latina, até fundar sua própria empresa e criar a 1ª 
plataforma Business Predictive Analytics para Contact Centers do mercado global.

Expert em infraestruturas complexas de rede, tecnologia da informação e telecom, 
acumulou um número notável de certificações e especializações nacionais e internacionais.

Tem se focando em data science, machine learning, modelagem preditiva, programação de 
alto nível e todas as mais modernas e promissoras vertentes em big data e AI.
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Sobre a Deep Center.
O que basicamente o RGPD diz.
O que toda empresa deve ter antes do RGPD.
Roadmap para implementação do RGPD.
Como a plataforma Discovery está aderente ao RGPD.

03O que    

Veremos



www.deepcenter.eu

04

sobre a deep center
Avançamos para nos tornar uma das maiores empresas de gestão da 
informação, apoiando nossos clientes e seus parceiros de negócio na 
gestão dos contact centers, vendas, cobrança, ativos, financiamentos, 
SAC, renegociação de dívidas, seguros, veículos dentre outros.

Desenvolvemos uma poderosa plataforma de visualização, exploração 
e análise de dados. Combinamos anos de experiência e conhecimento 
dessas operações ao domínio de ferramentas inovadoras de Big Data, 
revolucionando a forma como todo esse ecossistema analisa dados. 

A Deep Center é única.
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05O que  

fazemos?

Solução Analytics
Nossas soluções data driven abrangem desde a apresentação de diagnósticos 
e indicadores chave de valor, até o desenvolvimento de modelos analíticos 
utilizando o que há de melhor em ferramentas e técnicas de data science.

Comunicação Natural
Soluções que fazem uso da Inteligência Artificial para processar linguagem 
natural, permitindo que usuários se comuniquem com software via texto e 
voz. A plataforma é composta com Assistentes Digitais e Chatbot.
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Segundo a SAS em pesquisa realizada com 340 executivos de grandes empresas pelo mundo:

A maioria dos entrevistados percebe que o RGPD terá um grande impacto em suas empresas, mas 42% 
não estão plenamente conscientes desse impacto;

45% das organizações possuem um processo estruturado para cumprir o RGPD, mas só 2/3 delas acham 
que esse processo levará a uma conformidade bem-sucedida. Na verdade, muitos admitem não saber 
como determinar se são compatíveis ou não com a regulamentação;

As grandes companhias - aquelas com 5 mil funcionários ou mais - estão melhor equipadas para lidar 
com o RGPD, com 54% estando consciente do impacto sobre os negócios, contra apenas 37% das 
pequenas empresas;

Na área governamental, só 26% das empresas estão conscientes do impacto do RGPD, sendo este o 
percentual mais baixo de qualquer segmento da indústria.

06alguns   

Números do rgpd
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As Empresas
terão a obrigação de informar a cada indivíduo, de maneira muito clara, porque elas estão 
coletando seus dados pessoais, como estes serão usados e com quem serão compartilhados.

O Propósito
primário do RGPD é tornar dados pessoais mais seguros e menos fáceis de serem obtidos 
por aquelas que não queremos que os tenham. Os impactos pelo não cumprimento podem 
chegar a 20 MM de Euros ou até 4% do seu volume de negócios anual a nível mundial.

07Basicamente   

O RGPD diz
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08Mitos e verdades  

Sobre o RGPD
MITOS VERDADES

Se a empresa não está localizada na Europa, ela não 
precisa estar em conformidade com o RGPD.

Qualquer empresa que processe ou detenha os dados pessoais de residentes na Europa,
ou forneça bens ou serviços a indivíduos europeus, é afetada pelo RGPD - mesmo que a
organização não esteja fisicamente localizada na Europa.

Se existir uma empresa que seja um consumidor / 
processador de dados pessoais de terceiros, não 
tem responsabilidade de cumprir com o RGPD.

Consumidores / processadores de terceiros de dados pessoais são responsáveis por cumprir
os requisitos de controlador dos dados protegidos pela RGPD.

Toda violação de dados pessoais precisará ser 
reportada ao órgão competente.

É obrigatório denunciar uma violação de dados apenas se a violação resultar em risco para
os direitos e liberdades dos titulares de dados. Não havendo risco, não há essa necessidade.

Quando ocorrer uma violação de dados que afeta 
direitos e liberdades, ela deve ser relatada 
imediatamente.

As organizações devem reportar sem demora e, se possível, no prazo máximo de 72 horas
após tomar conhecimento da violação à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD).

Não reportar a tempo resultará em grandes multas 
monetárias.

As multas são proporcionadas e não são avaliadas em todos os casos; multas podem ser
evitadas se as empresas forem abertas, honestas e informarem sem atrasos indevidos.
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09Pilares da   

Política e privacidade
Políticas e processos
Indicam como gerir os ativos, como as pessoas devem atuar e definem as condições 
para a monitorização e avaliação, garantindo a conformidade.

Pessoas e comportamentos
A atuação das pessoas é ditada pela liderança, solidificada pela formação técnica e o seu 
comportamento balizado pelas políticas e definições processuais. O comportamento 
seguro deve ser optado por todos e é um dos principais fatores de defesa.

Infraestruturas físicas e tecnológicas
Os meios que as empresas utilizam na sua atividade, necessários persecução dos seus 
objetivos. Podem ser físicos como por exemplo escritórios, armazéns, viaturas, armários 
com pastas ou datacenters ou lógicos, como dados, configurações, aplicações ou chaves 
de acesso.
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10RGPD   

roadmap

1
Elaborar uma estratégia 
de implantação do RGPD.

2
Mapear ativos de informação 
e executar avaliação de risco 
de segurança.

3
Implementar medidas de segurança 
apropriadas e adequadas no 
controle das informações.

4
Criar e Revisar Políticas, 
treinar equipes e aculturar 
novos procedimento

5
Implementar procedimentos de 
consentimento das pessoas para 
processar seus dados pessoais.

6
Go live e 
acompanhamento
com monitoração ativa.
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11privacidade   

by design

Elaborar estratégia de 
implantação do RGPD 
no Negócio;

Estabelecimento Comitê e 
definição necessidade 
implantação;

Definir papéis e 
responsabilidades;

- Definir Políticas e 
Investimentos;

Definir o comitê 
responsável qualificado;

- Programa de 
conformidade;

Mapear ativos de 
informação e executar 
avaliação de risco de 
segurança 

Entender quais são os 
principais ativos de 
informações e analisar o 
risco a que estes ativos 
estariam expostos; 
incluindo Supply Chain

Executar avaliação de 
risco de segurança dos 
ativos de informação e de 
proteção de dados;

Implementar medidas 
de segurança 
apropriadas e 
adequadas no controle 
das informações;

Implementar ferramentas 
de encriptação de dados, 
técnicas de anonimação e 
pseudonimização

Implementar um sistema 
de notificações de 
incidentes de segurança 
de dados;

Criar/ Revisar Políticas 
e Treinar equipe e 
aculturar novos 
procedimentos;

Politica de Segurança de 
TI, Continuidade de 
Negócios

Aspectos 
comportamentais da 
equipe – confiabilidade e 
disponibilidade

Procedimentos de 
acesso aos dados 
pessoais

Garantir que existe o 
consentimento das 
pessoas para processar 
seus dados pessoais;

Ter procedimentos que 
permitam que os titulares 
de dados acessem, 
corrijam e apaguem suas 
informações pessoais.

Go live e 
acompanhamento  
com monitoração ativa

Auditorias internas e 
externas

Acompanhamento e 
Monitoração operacional.

1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 5ª Etapa 6ª Etapa

Reforçar a privacidade desde a sua concepção

Estratégia do RGPD Mapear Ativos Implementar Medidas Política e Cultura Procedimentos Go live
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By default e by design
(i) Pró-ativo não reativo, preventivo não corretivo, pelo qual é adotada postura preventiva, de modo a evitar incidentes de 

violação à privacidade; 
(ii) Privacidade como configuração padrão, pelo qual a configuração padrão de determinado sistema deve preservar a 

privacidade do usuário; 
(iii) Privacidade incorporada ao design, pelo qual a privacidade deve estar incorporada à arquitetura de sistemas e modelos 

de negócio; 
(iv) Funcionalidade total - soma positiva, não soma zero, pelo qual devem ser acomodados todos os interesses envolvidos, 

evitando falsas dicotomias que levam à mitigação de direitos; 
(v) Segurança de ponta a ponta - proteção completa do ciclo de vida, vez que, na medida em que a segurança de dados é 

incorporada ao sistema antes da coleta de qualquer informação, esta é estendida para todo o ciclo de vida da 
informação; 

(vi) Visibilidade e transparência - mantê-lo aberto, pelo qual deve ser assegurado a todos os envolvidos que os sistemas e 
negócio são operacionalizados de acordo com as premissas e objetivos informados; 

(vii) Respeito pela privacidade do usuário - mantê-lo centrado no usuário, que exige que os operadores dos serviços 
respeitem os interesses dos usuários, mantendo altos padrões de privacidade.
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By default e by design
APO01 Práticas de Processo, Entradas/Saídas e Atividades

Prática de Gestão Entradas Saídas

APO01.01 Definir a estrutura 
organizacional.
Estabelecer uma estrutura 
organizacional interna e estendida que 
reflete as necessidades do negócio e as 
prioridades de TI. Colocar em prática as 
estruturas de gerenciamento requeridas 
(ex: comitês) que permitam que a 
tomada de decisão gerencial ocorra de 
maneira mais eficaz e eficiente.

De Descrição Descrição Para

EDM01.01 • Modelo de tomada de 
decisão

• Guia de princípios de 
governança 
corporativa

• Definição da estrutura e 
funções da organização

APO03.02

APO03.02 • Modelo de arquitetura 
de processos

• Diretrizes operacionais 
da organização

APO03.02

• Regras básicas de 
comunicação

Todos APO Todos BAI Todos 
DSS Todos MEA

Para estabelecer o envolvimento de partes interessadas que serão fundamentais para a tomada de decisões relativas à implementação da RGPD.
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ETAPA 1
Estratégia para implementação da RGPD 
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15Etapa 1 – Estratégia rgpd

Estudo de maturidade
Realize um assessment – Estudo de Core IO para traçar o plano de ação.

Infraestrutura manual, 
descoordenada e com 

baixa segurança

Infraestrutura de TI 
gerenciada com 

automação limitada

Infraestrutura de TI 
gerenciada e consolidada 
com automação máxima

Gerenciamento 
totalmente automatizado, 
uso dinâmico de recursos 
e SLAs ligados ao negócio

Básica Padronizada Proativa Dinâmica

Ambiente de TI e Segurança Dinâmico

Centro de Custos Centro de Custos mais eficiente Capacita Negócios Ativo Estratégico
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16Etapa 1 – Estratégia rgpd

Tracking dos dados

Cliente 
A

Cliente 
B

Cliente 
C

Base de 
Carga

Enriquecimento 
de Dados

Aplica regras de 
corte ou alteração

CRM

ERP

Sistema 
Legado

Mídia Social Ouvidoria Cartas

Contact Center
RH WFM

Financ NoSQL

Discador SMS E-mail

Mapeie seus sistemas e fontes de dados no Contact Center

Entrada, carga e tratamento Processamento Acionamento e mensuração
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Defina o Comitê gestor
1. O Comitê de Segurança da Informação e Comunicações deve ser implantado nas corporações com vistas a propor normas 

e procedimentos internos de segurança da informação e comunicações, bem como assessorar as implementações das 
mesmas, além de outras competências relativas ao tema.

2. Deve ser designada dentro da organização um encarregado de proteção de dados (DPO – Data Protection Officer), que irá 
desempenhar um papel fulcral no período de transição para o cumprimento do novo regulamento e no período inicial da 
aplicação do RGPD.

3. Accountability: Exige que seja implementado um programa de conformidade capaz de monitorizar a conformidade em 
toda a organização e demonstrar às autoridades de proteção de dados e aos titulares dos dados que toda esta informação 
pessoal está em segurança.

4. Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação, providenciará para que as normas sejam amplamente 
divulgadas e que os procedimentos sejam observados por todos os usuários de ativos da informação da universidade.
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ETAPA 2
Mapeamento de Ativos
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19Etapa 2 – Estratégia rgpd

Mapa de riscos
Descrição do Risco Consequências Probabilidade Impacto Resposta ao 

risco
Procedimento de 

resposta Prioridade

Acesso ao banco de 
dados aberto

Exclusão e alteração 
de dados Alto Alto Evitar Rever permissão e 

acesso 1

Troca de arquivos 
sem criptografia

Vazamento de dados 
e ataques Alto Alto Evitar Implantar um SFTP 2

Operador sem 
permissão para 
alterar dados 

Fora da 
conformidade RGPD Alto Alto Evitar Alinhar com a área de 

sistemas 3

Operador com 
permissão para 
visualizar muitos 
dados pessoais

Fora da 
conformidade RGPD Alto Alto Evitar Cada operação deve ter 

o mínimo necessário 4

Mapeie os riscos no ambiente do Contact Center
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RESULTADO DO MAPA
R22 R14, R20 R34, R41 R8 R1, R15, 

R16, R33

R6, R7 R21 R13 R12

R11, R23 R25 R30

R3, R14 R2, R24 R4, R5

R9 R19, R27 
R28, R29 R10 R26 R17, R18

IM
PA

CT
O

PROBABILIDADE

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

Resposta ao risco:

• Aceitar
• Evitar
• Mitigar
• Transferir
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O que fazer com dados existentes?
1. Um sistema de registro de dados, inventário, controle de ativos e fontes de informação deve ser implementado.
2. Avaliar os processos existentes, diagnosticar procedimentos, verificar o estado atual das tecnologias de segurança e dos dados 

pessoais existentes na empresa.

Fonte Nome Sistema Categoria Local de 
Armazenamento

Descrição do 
Risco

Proteção
Existente Acessos Dados Pessoais

CRM CRM-01 Banco de Dados Contact Center On-premises Sistema de produção,
alto impacto (100% 
das operações)

- ACL - Admin
- Operadores

NIF, Nome, Contato

ERP ERP-03 Banco de Dados Financeiro Cloud Impacto parcial no 
administrativo, mas 
não no Contact Center

- VPN
- ACL

- Todos NIF, Nome, E-mail, 
Telefone, Endereço

Discador Dialer-02 Banco de Dados Contact Center On-premises Impacto nas operações 
ativas (outbound)

- Data 
Center

- ACL

- Operadores
- Admin

Nenhum

DAC Avaya-01 Banco de Dados Contact Center On-premises Impacto nas operações 
receptivas (inbound)

- Controle pelo
fornecedor

- Fornecedor
- Admin

Nenhum

Etapa 2 – Estratégia rgpd

Sistema de registro
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Sistema de registro
O que fazer com novos dados?

1. Informar todos os novos titulares sobre o propósito da recolha de dados pessoais;
2. Garantir a aceitação da inclusão de recolha dos dados por parte dos particulares;
3. Garantir a utilização de informações legíveis;
4. Não utilizar opt-in automático, nem checkbox pré-selecionados;
5. Utilizar os dados apenas para o propósito para o qual foram recolhidos;
6. Não exigir dados pessoais em troca de ofertas, informações ou sampling, como eBooks, White Papers, 

Case Studys, entre outros;
7. Manter os dados apenas pelo tempo necessário para fornecer o produto ou serviço.
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ETAPA 3
Implementar Medidas
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24Etapa 3 – implementar medidas   

Ciclo de vida de dados
O “direito ao esquecimento” é uma das principais novidades deste regulamento:
1. Eliminar dados pessoais sempre que os titulares o solicitarem.
2. Os dados devem ser apagados, caso não sejam mais necessários.
3. Inserção de uma marca (“data de validade”) nos dados pessoais conservados com o objetivo de limitar o seu tratamento 

no futuro.
Backup, restore, expurgo e destruição dos dados:

Produção
Backup 

Incremental

Backup 
Completo

Expurgo
A cada 1 diaRTM HDM

Guarda Externa
A cada 3 dias

Destruição,
após validade

Manuseio, armazenamento e transporte Guarda Descarte
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Vazamento de dados
Assegurar a proteção de dados durante as atividades de processamento de dados no Contact Center, através 
da implementação de medidas técnicas e organizativas que sejam adequadas.

Mapear ativos de segurança existentes:
1. Sistema para troca de arquivos no Contact Center;
2. Soluções de Criptografia;
3. Firewall UTM (Gestão Unificada de Ameaças);
4. DLP (Prevenção contra o Vazamento de Dados Sensíveis);
5. IDS e IPS (Detecção e Prevenção de Intrusos);
6. Realizar testes periódicos de intrusão em busca de brechas;
7. Revisar constantemente direitos de acesso ao ambiente;
8. Antivírus para proteção dos dados contra trojans, malwares, phishing, spam e botnets;
9. Script hardening para que os operadores no Contact Center não aproveitem brechas;
10. NAP (Proteção de Acesso a Rede);
11. Controle de Acesso.
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Anonimato de dados
O regulamento promove que, sempre que possível, os dados pessoais sejam de-identificados ou pseudonimizados, 
removendo, modificando ou substituindo as caraterísticas individuais por representações codificadas. Algumas
técnicas de anonimação de dados  são K-Anonymity, L-Diversity, Differential Privacy, Randomization e Data Masking.

1. Supressão: Neste método, certos valores dos atributos são substituídos por um asterisco '*'.
2. Generalização: Neste método, os valores individuais dos atributos são substituídos por uma categoria mais ampla.

Nome Idade Gênero Estado Civil NIF/CPF Doença

* 25 < age < 35 M Casado * Infecção

* 20 < age < 30 M Solteiro * Tuberculose

* 20 < age < 30 F Solteiro * Nenhuma

* Age < 25 M Solteiro * Nenhuma
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Controle de acesso
Referido artigo do Decreto prevê, em seus incisos o estabelecimento de controle estrito sobre o acesso aos 
dados pessoais e registros coletados, mediante a definição de responsabilidades das pessoas que terão 
possibilidade de acesso a tais informações:

1. Definição de permissões e restrição de acesso ao ambiente de Contact Center;
2. Segurança física ao data center;
3. Identificar todos os colaboradores que processam dados pessoais e os níveis de permissão atual;
4. Os requisitos de segurança incluem prevenção de destruição acidental ou criminosa, perda, 

processamento, divulgação, acesso, e alteração.
5. Deve existir um sistema central de gerenciamento da Política de Acesso (GPO);
6. Caso os sistemas estejam em nuvem, o fator de dupla autenticação reforçará a segurança;
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Arquitetura de redes
Evitar que os dados possam ser transferidos para fora da União Europeia, seja para um país 
terceiro ou organização internacional, a menos que existam proteções específicas em vigor 
(Artigo 44).

Contact Center
Europa - Lisboa

Provedor SMS
Europa

Provedor E-mail
Argentina

Provedor
Cloud EU

Provedor
Ásia
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Autenticação
A previsão de mecanismos de autenticação de acesso aos registros, de modo a assegurar a 
individualização do responsável pelo tratamento dos registros; 

1. Registro de colaborador pode conter informações como descrição do cargo, o 
contrato de trabalho e vários acordos assinados. 

2. Aplicação de senha forte.
3. Senha expira a cada 35 dias.
4. Dupla autenticação (multi-fator).
5. Trilha de auditoria para rastreamento de acessos, modificações e exclusões.
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Inventário e logs
A criação de inventário detalhado dos acessos aos registros armazenados, contendo o 
momento, a duração, a identidade do responsável pelo acesso e o arquivo acessado;

1. Monitorar sempre que um dado for alterado sem o consentimento do usuário-cliente, isso 
pode ser feito pela célula de monitoria e qualidade do Contact Center.

2. Toda alteração cadastral feita pelo Contact Center deve gerar um log no banco de dados.

3. Os registros devem ser mantidos pelo tempo determinado no contrato. Nesse caso, 
estrutura de alta disponibilidade e backup manterá os dados e informações íntegros 
quando solicitado.
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Confidencialidade
O uso de soluções de gestão dos registros por meio de técnicas que garantam a inviolabilidade 
dos dados, como encriptação ou medidas de proteção equivalentes.

1. Criptografia em disco de todos os dados pessoais estacionados;
2. Criptografia em transmissão de dados. Essa criptografia deve ocorrer com os fornecedores e 

com os meios de troca de arquivos externos;
3. Criptografar todos os e-mails que contenham listas de dados pessoais;
4. Garantir que a informação em serviços cloud (ex.: AWS, Azure e Dropbox) estejam sempre 

criptografado, incluindo durante o upload;
5. Garantir que troca de arquivos aconteçam com chaves públicas e privadas.
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Privacidade by default
A privacidade by default requer que o responsável pelo tratamento implemente medidas técnicas e organizativas adequadas 
destinadas a assegurar que, só sejam tratados os dados pessoais que forem necessários para cada finalidade específica do 
tratamento (incluindo a quantidade de dados pessoais recolhidos, a extensão do seu tratamento, o seu prazo de conservação 
e a sua acessibilidade).

Meu Contact Center Cliente A

Cliente B

SAC

Vendas

Cobrança

Finalidade específica
- Produto (regras de negócio)
- NIF/CPF (confirmação)
- Nome (confirmação)
- Cartão de Crédito (transação)
- Endereço (notificações)
- E-mail (arquivos)
- Telefone (contato)
- Nascimento (confirmação)
- ...

Dados Pessoais: Qualquer informação relativa a uma pessoa, identificador como o nome, número de identificação ou a um ou mais elementos 
específicos da sua identidade física, fisiológica, mental, económica, cultural ou social.
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Privacidade by default
Em operações de Contact Center, temos geralmente, muitos segmentos de trabalho, tais como SAC, Vendas, 
Cobrança, Atendimento, Suporte e outros, assim como há também muitos produtos, tais como:
Cartão, Varejo, Empréstimo, Seguro etc.

É muito importante ter controle absoluto sobre o funcionamento de cada operação e os dados mínimos necessários para que o trabalho 
ocorra sem maiores problemas. Os dados não necessários em uma determinada operação, não poderá ficar visível ao operador ou 
qualquer outra pessoa.

Cliente A

Cartão SAC

• Permitir a programação de perfis diferentes por célula de 
atendimento - operação;

• Permitir alteração de dados pelo operador sem maiores 
dificuldades;

• Garantir que a equipe no Contact Center também conheça o 
regulamento e sua importância.

- NIF
- Nome
- Nr Cartão

- Endereço
- Nome
- Telefone

Perfil 1 Perfil 2
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Conscientização
1. As pessoas são o elo mais fraco na segurança da informação, funcionários podem tirar fotos, 

compartilhar em redes sociais e contar para amigos;

2. Campanhas de conscientização devem ser realizadas, pois as informações são ativo da empresa
(e agora a responsabilidade também). Divulgadas incorretamente podem trazer sérios danos a empresa.

3. Evitar violação da segurança que provoque, de modo acidental ou ilícito, a destruição, a perda, a 
alteração, a divulgação ou o acesso não autorizado, a dados pessoais transmitidos, conservados ou 
sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento.

4. Campanha conscientizando os funcionários sobre ameaças de segurança como malware, phising e spams.

5. Terceiros devem cumprir os requisitos de segurança da informação.
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Políticas
1. Politica de Segurança da Informação;

2. Política Global;

3. Política de Proteção de Dados;

4. Política para uso de dispositivo;

5. Política para trabalho remoto;

6. Política BYOD e outras.

7. Código de Conduta: Pode ser usado para estabelecer as responsabilidades de segurança da informação 
do funcionário ou parte externa quanto à confidencialidade, proteção de dados, ética, uso apropriado 
dos equipamentos e recursos da organização, assim como as práticas respeitosas esperadas pela 
empresa.
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Consentimento
1. Garantir que exista o consentimento das pessoas para processar seus dados pessoais, seja de forma 

escrita ou oral. O consentimento deve ser livre, específico e corresponder a uma clara ação afirmativa do 
titular dos dados (oral ou escrita).

• O script do operador pode ser alterado solicitando confirmação, assim como os demais meios.

2. O RGPD será diretamente aplicável aos subcontratantes, que passam a estar sujeitos a obrigações mais 
detalhadas e poderão ficar obrigados ao pagamento de indenização em caso de ocorrência de prejuízos.

• Fornecedores de SMS, E-mail, Cloud e demais terceiros devem estar cientes.

3. Ter procedimentos que permitam que os titulares de dados acessem, corrijam e apaguem suas 
informações pessoais.

• Pode-se criar meios como um Portal para que o cliente confirme e altere seus dados.

4. Ter procedimentos para alterar ou excluir dados pessoais sempre que solicitado.
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Monitoramento
1. Sistemas de monitoramento;
2. Acompanhar o inventário;
3. Auditoria;
4. Criar um sistema para responder aos incidentes (ITIL);
5. Enviar os dados pessoais aos seus titulares sempre que solicitado;
6. Ter prova de que os titulares aceitaram os termos;
7. Políticas de retenção de dados;
8. Certificar que novas pessoas dentro da organização estão autorizadas a usar os dados;
9. Elabore um plano de continuidade de negócio (preservando a privacidade by design);
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Busque certificações
Evaluate, Direct and Monitor (EDM)

Align, Plan and Organize (APO)

Build, Acquire and Implement (BAI) 

Deviler, Service and Support (DSS)
Monitor, Evaluate
and Assess (MEA)

ISO/ IEC 38500 ISO/ IEC 
31000

IS
O

/ I
EC

 2
70

00

ITIL V3 e ISO/ 
IEC 20000

TOGAF GRPDCMMIPRINCE2/ 
PMBOK
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Facilita
No setor de Contact Centers e do Atendimento ao Cliente, a evolução da tecnologia nos 
últimos anos tem sido exponencial. Como vimos, são muitos os sistemas necessários para fazer 
esse trabalho, e essa descentralização de fontes e sistemas acaba por elevar o risco potencial 
de inconformidade. 

Só com a centralização dos dados em uma plataforma é que
será possível auditar e garantir a conformidade com o RGPD
de forma continuada. Para os clientes, os seus dados devem
estar disponíveis de forma concisa, transparente e de fácil
acesso, com linguagem clara e simples. Para isso, é
importante ter uma plataforma de Contact Center que
garanta a conformidade com o regulamento.

Conheça o Discovery da Deep Center.



www.deepcenter.eu
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discovery

Data Integration - Databases, APIs, Drivers and Documents

Discovery and Visualization

Data Driven Graph Analytics
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agradecemos
A oportunidade!

Contate-nos
contato@deepcenter.com.br

Turning On Data!
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