
 

 
 

O Regulamento Geral de Proteção de Dados 

O Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) é um regulamento da União 
Europeia (UE) que estabelece novas diretrizes para o tratamento e proteção de dados 
pessoais de cidadãos da UE. 
Ele introduz novas obrigações e responsabilidades para todas as organizações que lidam com dados pessoais, 
além de estabelecer novos direitos para indivíduos sobre como os dados pessoais deles são coletados, 
processados e armazenados. 

 
 

Impactos do GDPR 
Se sua organização tem que cumprir com o GDPR, há vários 
fatores que devem ser considerados. Recomendamos que procure 
aconselhamento jurídico para determinar o que pode ser 
necessário para a sua situação específica. 

 
1. Entendendo seus dados 
Proteger dados apropriadamente significa entender como eles 
são tratados na sua organização — como sua empresa lida, 
compartilha, utiliza, arquiva e exclui dados pessoais. 
Compreender o que seus dados são, como são usados e 
armazenados é uma exigência-chave na construção da 
estratégia de GDPR do seu negócio. 

 
2. Determinar propriedade e responsabilidade  
É importante identificar um proprietário responsável pela 
conformidade de proteção de dados. Para algumas 
organizações, é preciso nomear um oficial de proteção de 
dados. O GDPR também introduziu um novo princípio de 
"responsabilidade" que exige que as organizações adotem um 
programa de conformidade de proteção de dados. As 
organizações precisarão desenvolver políticas internas de 
proteção de dados e fornecer treinamento aos funcionários. 

 
3. Garantir uma base legal para o processamento 
Outro componente do GDPR que as empresas precisam garantir 
a documentação são as bases legais para o processamento de 
diferentes tipos de dados pessoais que ela manipula. Por 
exemplo, se você estiver usando o consentimento como base 
para o processamento, precisará considerar como obtê-lo e 
demonstrar claramente como e quando ele é fornecido. 

 
4. Entender os direitos dos titulares de dados  
Para garantir que seus procedimentos acomodem esse 
aspecto, você precisará garantir que compreende os direitos 
que as pessoas têm sobre seus dados pessoais. Por 
exemplo, titulares de dados têm o direito de acessar os seus 
dados pessoais, assim como de terem esses dados 
corrigidos, apagados ou exportados eletronicamente. Em 
algumas circunstâncias, os usuários também têm o direito de 
fazer uma objeção quanto à tomada de decisões e 
caracterizações automáticas. 

5. Garantir a privacidade como padrão 
A privacidade como padrão é uma exigência legal explícita para a 
primeira vez, por isso, é importante começar a considerar como 
construir isso nos seus processos empresariais. Em algumas 
circunstâncias, avaliações de impacto na privacidade também são 
necessárias. 

 
6. Preparação para o gerenciamento de violações 
Garantir que suas políticas de gerenciamento de violações de dados 
estão atualizadas e que foram testadas é crucial para estabelecer 
um programa de proteção de dados robusto. A detecção e denúncia 
de violações às autoridades corretas, em tempo hábil, é exigida pelo 
GDPR, e podem ser cobradas multas por denúncias de falhas, 
assim como por violações. 

 
7. Comunicar informações essenciais  
Garantir que as políticas de privacidade on-line da sua 
organização e outros avisos estão atualizados e englobam as 
práticas de proteção de dados. As novas exigências incluem 
detalhamento da base legal para seu processamento, de forma 
a informar os usuários da autoridade a que devem recorrer, caso 
haja algum problema. 

 
8. Trabalhando com seus fornecedores 
O cumprimento das obrigações do GDPR vai além das políticas 
próprias da sua organização. Quaisquer terceiros que processem 
dados pessoais em seu nome também precisarão cumprir os 
padrões necessários para proteção de dados. Algumas perguntas 
que pode querer fazer aos seus fornecedores: 

• Eles têm práticas robustas para segurança de rede e 
informação, privacidade e proteção de dados? 

• Eles cumprem os padrões aceitos 
internacionalmente e verificam sua conformidade? 

• Como eles podem demonstrar uma cultura forte de 
confiança e segurança? Que controles eles oferecem 
para ajudar você a gerenciar seus dados e cumprir suas 
obrigações como um controlador? 



 

Dropbox: protegendo seus dados 

A confiança é a base do nosso relacionamento com milhões de pessoas e empresas ao redor do mundo. 
Apreciamos a confiança que você deposita em nós e assumimos a responsabilidade de proteger suas informações com seriedade. 
Para merecermos sua confiança, estabelecemos o Dropbox com ênfase em segurança, conformidade e privacidade, e é assim que 
continuaremos a crescer. 

 
 

Segurança: Proteção e controle 
 

Proteção: arquitetura e segurança da informação 
O Dropbox foi projetado com uma infraestrutura segura e distribuída 
com múltiplas camadas de proteção, incluindo transferência de dados 
segura, criptografia, configuração de rede e controles ao nível do 
aplicativo, distribuídos em uma infraestrutura escalável e segura. 
Nosso quadro de gerenciamento de segurança de informação robusto 
foi projetado para avaliar riscos e construir uma cultura de segurança 
no Dropbox. Revisamos e atualizamos nossas políticas de segurança 
regularmente; oferecemos treinamento de segurança aos nossos 
funcionários; fazemos testes de desempenho do aplicativo e 
segurança de rede (incluindo testes de penetração); fazemos 
avaliações de risco e monitoramos o cumprimento das nossas 
políticas de segurança. Detalhes completos podem ser encontrados 
no Dropbox Business Security White Paper. 

 
Controle: capacitando administradores de TI 
O Dropbox oferece os recursos de controle e visibilidade de que 
os administradores de TI precisam, ajudando você a gerenciar 
suas obrigações de conformidade mais facilmente. O console de 
administrador permite que você monitore a atividade da equipe, 
veja dispositivos conectados e faça auditoria das atividades de 
compartilhamento. Você pode criar grupos para gerenciar o 
acesso a pastas específicas de cada membro da equipe. O 
gerente de pasta de equipe proporciona visibilidade e controle 
sobre as pastas da equipe, incluindo o gerenciamento de 
sincronização. Este recurso de permissões de links permite que 
você adicione uma senha para proteger links compartilhados, 
defina datas de validade para garantir acesso temporário e limite o 
acesso para as pessoas de dentro da organização. Nossa 
ferramenta de transferência de conta permite que você transfira 
arquivos facilmente de um usuário para outro, quando 
responsabilidades forem alteradas. A exclusão remota permite 
que você remova arquivos de dispositivos perdidos ou roubados. 

 
 

 
Conformidade: Confiança e verificação 
Conformidade é uma forma eficaz de validar a confiabilidade de um 
serviço. Incentivamos você a verificar que nossas práticas de 
segurança estão de acordo com os padrões e regulamentos mais 
aceitos, como ISO 27001, 27017, 27018 e SOC 1, 2 e 3. Nossos 
auditores terceirizados independentes testam nossos controles e 
fornecem relatórios e opiniões que compartilhamos com você 
sempre que possível. Mais informações sobre os padrões que 
seguimos e sobre como verificamos nossas práticas de segurança 
estão disponíveis na página complianceweb. 

 
 

Privacidade: Nosso compromisso 
Você é proprietário dos seus dados — seja essa informação pessoal 
ou profissional —, e nós levamos sua confiança a sério de forma a 
garantir que todos os dados no nosso sistema estão protegidos. 
Nossa política de privacidade descreve claramente como tratamos e 
protegemos suas informações. Nós publicamos um relatório de 
transparência e nossos princípios de pedidos de dados por parte do 
governo, para que fique a par da frequência com que recebemos, 
escrutinamos e respondemos a esses pedidos e também tentamos 
reformar leis para que sua privacidade fique mais protegida. 

 
 

Trabalhando juntos para manter seus dados seguros 
O Dropbox trabalha com seus clientes business para manter os 
dados deles seguros. Tomamos medidas abrangentes para proteger 
nossa infraestrutura, rede e aplicativos; treinar funcionários em 
práticas de segurança e privacidade; construir uma cultura em que 
ser confiável é nossa mais alta prioridade e colocar nossos sistemas 
e práticas em testes e auditorias de terceiros. Os clientes também 
têm um papel fundamental para garantir que nossas equipes e 
dados fiquem protegidos e seguros. O Dropbox permite que você 
configure, utilize e monitore sua conta de forma alinhada às 
necessidades de segurança, privacidade e conformidade da sua 
organização. Nosso guia de responsabilidade compartilhada pode 
ajudar você a entender melhor o que fazemos para manter a sua 
conta segura e o que você pode fazer para manter visibilidade e 
controle sobre os dados da sua equipe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O conteúdo deste guia visa dar orientação sobre o acesso à informação e não 
constitui aconselhamento jurídico. Os leitores devem procurar aconselhamento 
jurídico, pois pode ser necessário. 

https://www.dropbox.com/static/i18n/dfb_security_whitepaper__pt_BR.pdf
https://www.dropbox.com/business/tour
https://www.dropbox.com/business/trust/compliance/security-practices
https://www.dropbox.com/business/trust/compliance/certifications-compliance
https://www.dropbox.com/business/trust/compliance/certifications-compliance
https://www.dropbox.com/business/trust/compliance
https://www.dropbox.com/terms#privacy
https://www.dropbox.com/terms#privacy
https://www.dropbox.com/transparency
https://www.dropbox.com/transparency
https://www.dropbox.com/transparency/principles
https://www.dropbox.com/transparency/principles
https://assets.dropbox.com/documents/en/trust/shared-responsibility-guide-pt_BR.pdf
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