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Adequação à LGPD de forma holística, pragmática, e descomplicada

A sua empresa está completamente preparada?  

Uma empresa jovem, ágil e moderna, aderente às necessidades do mercado

A Conformidados foi fundada com a intenção de auxiliar as empresas nos seus processos de
adequação aos requisitos legais da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, lei 13.709/2018.
Devido à ampla abrangência da Lei, segmentamos o nosso leque de serviços oferecidos, visando
melhor atender as necessidades específicas dos nossos clientes, independentemente dos seus
segmentos de atuação. Formada por profissionais experientes nas áreas técnica, jurídica e forense,
oferece serviços de qualidade, complementares e de acordo com as expectativas do mercado.

Resumo da
LGPD

A LGPD traz consigo um conjunto de requisitos legais,
que deverão ser seguidos pelas empresas, que terão que
se adaptar mediante a criação das suas culturas internas

de proteção de dados pessoais e privacidade. 

DIREITOS
para

titulares 

DEVERES
para 

controladores 
Desafios a serem

enfrentados
pelas

corporações 

Ciclo de Vida 
Dados Pessoais

Cronograma 
da Lei

Em vigor a partir de
Agosto de 2020

Novos desafios para
as corporações

Conformidade com
os requisitos legais

Advertências, multas de até 2% do faturamento limitada a 50
milhões de reais, publicização do incidente, multas diárias

Sanções

Exigência de
salvaguardas

Evidências a serem
apresentadas

Tratamentos de
dados pessoais

Possível, segundo
hipóteses e princípios legais

Interpretação da Lei

A LGPD confere

Responsabilidade
pelo ônus da prova

Poderá pertencer 
aos controladores

Exíguo tempo para a operacionalização dos
processos necessários para a conformidade legal

Necessária harmonização com os
demais diplomas jurídicos existentes

aparente
simplicidade

complexa
implementação

coleta processamento transferência armazenamento término do período 
de armazenamento

descarte
certificado

cuidados específicos por fase

Portfólio de serviços
abrangente e complementar

Excelência técnica e pragmatismo comercial

Know-how técnico 
e multidisciplinar

Visão global dos processos,
pragmática e estratégica

Transparência total em todas as fases
do relacionamento com clientes

simplicidade e priorização de processos na busca de resultados

Parceira estratégica
negócios



Treinamentos 
customizados de
acordo com os

modelos de negócio
dos clientes

Fornecimento de mão
de obra especialista,
para atuar na posição
de encarregado (as a

service)

Perícia e análise
jurídica dos riscos

envolvidos com dados
pessoais em processos
de fusões e aquisições

Direcionamento de
assuntos regulatórios

junto à Autoridade
Nacional de Proteção

de Dados (ANPD)

Verificação in loco do
grau de maturidade da

conformidade de
parceiros terceirizados

com os requisitos
legais da LGPD

contato@conformidados.com.br

+ 55 11 98620-3898

www.conformidados.com.br

Defesa
Cibernética

proteção

1

Adequação
Requisitos legais

conformidade
legal

2

Gestão de 
crises

continuidade

3

Descarte certificado 
de dados pessoais

encerramento

4

Seguro 
Cibernético

segurança

5

Projeto e
implementação 
de salas cofre
estado-da-arte

6

www.conformidados.com.br

Plataforma de serviços Conformidados

Ferramenta de avaliação (assessment) - defesa cibernética - abrangente e complementar 
Exclusividade Conformidados

Preparada para o atendimento de todos
os tipos de clientes, cenários e situações

Desenvolvimento
exclusivo

Conformidados

Ferramenta customizada de acordo com as normas e padrões internacionais (ISO 2700X - NIST - PCI/DSS - COBIT - ITIL),
com foco nas análises do grau de maturidade da segurança cibernética em três momentos distintos na empresa:
preliminarmente a ocorrência do episódio de violação de segurança, no momento da sua ocorrência e posteriormente à
mesma, respectivamente representados pelas cores azul, verde e laranja na planilha e no gráfico representado acima

Entre em contato conosco e
descubra como entrar em
conformidade com os requisitos
legais da LGPD, sem impactos
para o seu modelo de negócio,
independentemente do seu ramo
de atuação. 
                     Confira!
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Acompanhamento
Legislativo - Temas
relativos à proteção
de dados pessoais e

privacidade
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