Entendimento completo

Informações que você
possui e guarda

Você deve se certificar de que os
decisores e as pessoas-chave em
sua organização estão cientes de
que a lei está mudando. Eles
precisam ter clareza do impacto
para a organização.

Você deve documentar os dados
pessoais que você segura, de onde
ele veio e com quem você
compartilha. Talvez seja necessário
organizar uma auditoria de
informações.

Solicitação de acesso aos
dados

Base legal para o
processamento de dados
pessoais

Você deve atualizar seus
procedimentos e planejar como você
dará andamento as solicitações dentro
das novas escalas de tempo de
atendimento para fornecer qualquer
informação adicional.

Crianças
GDPR
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Você deve identificar a base legal
para a sua atividade de
processamento, documentá-la e
atualizar o seu aviso de
privacidade para explicá-la.

DPO

Você deve começar a pensar agora
sobre se você precisa colocar
sistemas no lugar para verificar as
idades dos indivíduos e para obter o
consentimento parental ou guardião
para qualquer atividade de
processamento de dados.

Você deve designar alguém para
assumir a responsabilidade pela
conformidade da proteção de dados e
avaliar como essa função se relaciona
dentro da estrutura da governança sua
organização. Avalie se precisa de um
oficial de proteção de dados dedicado
ou não.

Protocolos de trabalho

Internacional

Proteção de dados por avaliação
de impacto de projeto e proteção
de dados . A norma recomenda a
utilização de protocolos como ISO
e COBIT ou outra metodologia
definida para basear seu
planejamento de forma
estruturada e comparável.

Se a sua organização funcionar
em mais de um Estado-membro
da UE (ou seja, efetuar o
processamento transfronteiriço),
deverá determinar a sua
autoridade de supervisão de
proteção de dados. Artigo 29.

Comunicando informações
de privacidade
Você deve rever seus avisos de
privacidade atuais e ter um plano para
fazer todas as alterações necessárias a
tempo para a implementação dos
controles.

Direitos dos indivíduos
Você deve verificar seus
procedimentos para garantir que eles
cobrem todos os direitos que os
indivíduos têm, incluindo a exclusão
de dados pessoais ou fornecer dados
eletronicamente e em um formato
comumente usado

Consentimento

Você deve revisar como procurar,
registrar e gerenciar o
consentimento e se você precisa
fazer alguma alteração. Atualize os
consentimentos existentes agora, se
eles não cumprirem o padrão .

Violações de dados
Você deve ter certeza de que
tem os procedimentos corretos
para detectar, relatar e investigar
uma violação de dados pessoais.

