
O que é o GDPR?
O GDPR é um regulamento europeu criado para que  os residentes 
da UE possam proteger, unificar e autorizar a utilização dos seus 
dados pessoais. Todas as empresas que oferecem bens ou serviços 
a qualquer cidadão da UE estão sujeitas ao GDPR, independente de 
onde elas operem.

Os 5 principais requisitos 
do GDPR

Você pode usar o OL Connect de modo 
seguro e compatível com o GDPR?

O OL Connect pode ajudar a minha 
empresa a se compatibilizar  

com o GDPR?

 
E GDPR
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Previsão
Em média, uma empresa 
receberá 89 consultas do 
GDPR por mês. * 

Tempo total gasto 
mensalmente em 
busca de dados: 

172 horas 

= 
Mais de 8 horas de 
pesquisa por dia 

ou 

1 funcionário 
dedicado 

exclusivamente a 
consultas do GDPR

Eles precisarão 
pesquisar, em 

média, 23 bancos 
de dados diferentes

Cada pesquisa leva 
cerca de 

5 minutos

* De acordo com uma pesquisa realizada junto a 1.015 
empresas sediadas no Reino Unido, Alemanha, França, 
Espanha e Itália. Havia um representante atuando por 
setores, países e de acordo com o tamanho das empresas.
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68% dos consumidores não 
acreditam que empresas possam 
lidar adequadamente com suas 
informações pessoais como nome, 
e-mail, localização ou estado civil”.*

O OL Connect é Agnóstico  
do GDPR
Ele costumava processar dados mas de modo 
passageiro, quer dizer, nenhum dos dados é 
armazenado de modo permanente. Atuando 
como middleware, o OL Connect não permite 
que os seus usuários violem o GDPR.

Habilitando os clientes
O OL Connect pode utilizar as solicitações 
de informações feitas pelo cliente, via 
web, para notificar operadores de dados 
internos e apresentar automaticamente as 
informações via web, celular ou em PDF, da 
maneira mais rápida possível.  

Anonimização de dados
O OL Connect pode aplicar regras a 
qualquer item de dados marcado. Por 
exemplo, um número de cartão de 
crédito capturado a partir de um sistema 
específico pode ser reformatado, para 
se editar e/ou anonimizar elementos, 
garantindo que ele seja reconhecido 
apenas pelo destinatário pretendido.

Executivos responsáveis 
pela proteção de dados
O OL Connect Software pode 
disponibilizar interfaces da web aos 
controladores de dados, para permitir 
que eles monitorem as solicitações 
recebidas, revisem os dados e, em 
seguida, acionem os processos de 
comunicação.

Captura de dados e 
normalização

O OL Connect pode automatizar 
a captura de dados de qualquer 

sistema e, em seguida, normalizá-los, 
fornecendo um um único formato 

de dados unificado que pode 
acompanhar as comunicações sendo 

realizadas.

Remoção de dados
Embora o OL Connect não remova 

dados de sistemas, as solicitações para a 
remoção de dados podem ser enviadas 

automaticamente a certos indivíduos de 
uma organização, para que eles o façam.

Todo indivíduo da 
UE tem o direito 

de acessar os seus 
dados, legíveis 
por máquina, e 

de requerer a sua 
retificação ou 

exclusão (o direito 
de ser esquecido). 

As organizações 
devem obter a 
aprovação para 

a coleta e o 
processamento 

de dados. O 
consentimento 

implícito não é mais 
suficiente.

A proteção dos 
dados deve ser 

um padrão e 
um componente 

essencial dos 
sistemas de TI e 

dos processos de 
negócios.

As organizações 
precisam responder 
em tempo hábil, e 
também mitigar as 
perdas e notificar 

os reguladores e as 
partes afetadas.

A transferência de 
dados pessoais 
para um outro 

país ou para uma 
organização 

internacional só 
deve ser feita 

quando houver 
a garantia de um 

nível adequado de 
proteção. 

Fácil acesso  
aos dados

Consentimento 
claro 

e transparência 

Privacidade 
por design  
e padrão

Notificação 
sobre a violação 

dos dados

Transferências 
com base em 
uma decisão 

sobre a 
adequação 

Estou  
de  
acordo

Enviar

DADOS

Informações  
de cobrança

Número do cartão de crédito

Sim!

Sim!

DADOS
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