
A Lei nº 13.709/18 - Lei de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), estabelece normas rigorosas para a
proteção dos dados pessoais. As empresas terão que se adequar ao novo cenário de conformidade
disposto da LGPD, que teve início da vigência em agosto de 2020. As empresas Brasileiras terão que
investir e elaborar programas de conformidade e integridade de dados pessoais para se adequar a LGPD.

Nossa estrutura de RAS Advisory da CORE GRC tem como missão oferecer serviços de alta qualidade,
alinhados às melhores práticas que reconhecidamente possam contribuir com o desenvolvimento
organizacional das empresas em garantir o adequado gerenciamento de Segurança da Informação e
Proteção de Dados Pessoais.

LGPD – Lei Geral da Proteção de Dados Pessoais

Visão Geral do LGPD

Como podemos agregar valor?
A CORE GRC CONSULTIVO poderá ajudar a sua empresa de todos os segmento na implantação de
Programas de PLD, Controles Internos, Gestão de Riscos, Compliance, Ouvidoria, Auditoria Interna de
forma modular iniciando pelo diagnóstico da maturidade, estruturação e formalização de código de
ética e conduta, politicas e procedimentos, educação corporativa, avaliação de riscos, comitês, canal de
denúncia, e implantação de plano de ações, visando garantir que o projeto de sua empresa esteja de
acordo com a legislação e com as melhores praticas vigentes.
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❖ O projeto poderá ser realizado de forma modular.

RAS - As linhas de serviços Benefícios Gerados
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CANAL LGPD - TERCEIRIZAÇÃO
▪ Disponibilização de plataforma web 

(canal)  para recebimento das demandas
▪ Procedimentos para a gestão do Canal 

LGPD.
▪ Treinamento Canal LGPD
▪ Terceirização das atividades de DPO -

Data Protection Officer

COMITÊ DE SEGURANÇA DPO
▪ Apoio à estruturação de Comitê de 

Segurança e Privacidade.

▪ Identificação do encarregado DPO.
▪ Formalização Estatuto para o comitê.
▪ Apoio ao DPO no Comitê.
▪ Relatórios de Impacto  - ANPD.
▪ PCN – Incidente de Segurança

MONITORAMENTO E KPIS
▪ Auditoria Interna e Investigação

▪ Auditoria e Due em terceiros

▪ Monitoramento das Ações do 
Comitê.

▪ Desenvolvimento de indicadores -
KPI´s para monitoramento contínuo 
e aderência à LGPD.

PATROCÍNIO E CULTURA
▪ Analise de Maturidade e Apetite. 

▪ Comunicação do CIO e CEO para a 
criação de conscientização.

▪ Programa de governança da LGPD.

▪ Treinamentos presenciais/EAD para 
funções chave. Vídeos e e-learning 
para as demais.

▪ Desenvolvimento de Cartilha.

MAPEAMENTO-DIAGNÓSTICO
▪ Mapeamento  e inventário de dados. 
▪ Avaliação dos procedimentos para o 

tratamento de dados
▪ Elaboração  de matriz de riscos.
▪ Plano de Ação de Melhorias. 
▪ Aderência das 20 atividades de 

tratamento (art. 5º, X).
▪ Avaliação do Impacto da Privacidade 

(“Privacy by Design e DPIA.

JURIDICO

▪ Termos De Uso
▪ Políticas De Privacidade
▪ Acordo De Confidencialidade
▪ Contrato De Trabalho
▪ Modelo De Cláusula De Privacidade 
▪ Modelo De Aditivo C Padrão
▪ Revisão E Análise De Contratos.
▪ Inclusão de uma cláusula 

compromissória de mediação CNJ 
para mitigação do contencioso 
judicial.
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