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Sobre nós
A Helpweb Brasil é uma startup regtech gaúcha que atua com leis e regulamentações de proteção 
de dados em mais de 10 países pelo mundo, contemplando as Américas, a Europa e a Oceania.

Nosso foco é atender de forma única e completa os desafios que se apresentam a partir dessas 
legislações, fornecendo materiais, templates, treinamentos, além de consultoria especializada e 
DPO Service.

Trabalhamos com o mesmo template de RIPD (Relatório de Impacto à Proteção de Dados) que é 
utilizado pelo ICO (autoridade de proteção de dados britânica), trazendo maior eficácia e 
credibilidade para o documento utilizado por nossos clientes e parceiros.
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Destaques 

+350 Revisões

+240 Auditorias

+170 Projetos implementados



Briefing
A empresa passou pelo processo de implementação do programa de governança em 
privacidade de dados, a partir de uma Auditoria Regtech com Gap Analysis para identificar o 
que já estava de acordo com as normas e os pontos que necessitavam de atenção.

Após esse primeiro momento, a empresa organizou e estabeleceu um Comitê de Crises LGPD 
e elaborou a primeira versão do Relatório de Impacto à Privacidade de Dados. Paralelamente, 
realizou uma série de adequações regtech que são detalhadas a seguir.

No decorrer da implementação do programa, as auditorias internas ficaram à cargo da 
Helpweb Brasil, sempre com o acompanhamento de um membro do Comitê de Crises LGPD 
da EMPRESA.



Ainda durante o processo de implementação, foi necessária a confecção de documentos pelo 
operador jurídico da empresa e a implantação, monitoramento e manutenção de mecanismos 
de proteção de dados por empresa de tecnologia terceirizada. 

Foi estabelecido ainda, um Canal de Comunicação interno que ficou à cargo do operador 
jurídico da empresa para responder às solicitações dos titulares, e um Canal de Comunicação 
técnico externo ficando à cargo da Helpweb Brasil para responder à ANPD e outros órgãos 
que possam questionar tecnicamente o programa, e ambos os canais ficam abertos enquanto 
a legislação estiver vigente.

Previamente à homologação do programa foram realizados uma série de treinamentos com 
os colaboradores, gestores e sócios da empresa. E também, foi alinhado o benchmark da 
empresa com todos os operadores de dados que possuíam relação com a empresa.

Com o programa homologado, iniciou-se o programa de auditorias semestrais que são 
realizadas pela Helpweb Brasil e as auditorias periódicas internas ficaram à cargo da empresa.

Briefing



● Auditoria inicial;

Ações realizadas:

● Revisão Regtech - Revisão e/ou elaboração de documentos;
● Elaboração, homologação e auditoria do RIPD;
● Mapeamento de dados e processos;
● Revisão e adequação das atividades de tratamento de dados;
● Análise de risco sobre os processos;

Formas de garantir a eficácia:

● Canal de comunicação;
● Auditorias regtech;

O que foi feito?



Auditoria inicial
O que é feito na auditoria inicial?

I. A avaliação e revisão do Relatório de Impacto à Proteção de Dados;
II. A avaliação da infraestrutura administrativa (processos);

III. A avaliação da infraestrutura de tecnologia (mecanismos de proteção); 



Revisão Regtech
O que foi feito na revisão regtech?

I. Atualização e/ou confecção da política interna em relação às normas e diretrizes da 
proteção de dados junto ao operador jurídico da empresa;

II. Organização da gestão do comitê de crises LGPD;
III. Implementação do programa de privacidade; 
IV. Consulta aos operadores de dados que possuam relação com a empresa;
V. Adequação das relações com os operadores da empresa;

VI. Estabelecimento de normas entre a empresa e seus operadores;
VII. Adequação de mecanismos de comunicação e proteção de dados na relação entre a 

empresa e seus operadores;
VIII. Treinamento aos membros do comitê de crises;

IX. Treinamentos LGPD certificados para sócios, gestores e colaboradores; 
X. Criação e/ou revisão de outras políticas de tecnologia e/ou proteção de dados que sejam 

necessárias junto ao departamento jurídico da empresa;



Relatório de Impacto à Proteção de Dados
O que foi feito em relação ao RIPD?

I. Avaliação e revisão do RIPD;
II. Auditoria do RIPD e seus processos; e

III. Auditoria mensal das atividades de tratamento, processos e infraestrutura lógica e física 
em relação à proteção de dados de acordo com o RIPD;

IV. Alinhamento de certificações e códigos de conduta ao RIPD (ex: ISO, 5s, ITIL);
V. Homologação do RIPD de acordo com as normas e diretrizes da LGPD.



O que foi feito em relação ao mapeamento de dados?

I. Avaliação e revisão do mapa de dados;
II. Auditoria do mapa de dados quanto às atividades de tratamento e processos; 

III. Homologação do mapa de dados de acordo com as normas e diretrizes da LGPD;

Mapeamento de dados



O que foi feito em relação às atividades de tratamento de dados?:

I. Atualização e/ou confecção da Política de Privacidade no que refere-se aos mecanismos 
de proteção e atividades de tratamento de dados;

II. Atualização e/ou confecção do Acordo para o tratamento de dados no que refere-se às 
atividades de tratamento de dado em conjunto com o operador jurídico da empresa;

III. Atualização e/ou confecção do Termo para o tratamento de dados para contratos 
trabalhistas e comerciais em conjunto com o operador jurídico da empresa;

IV. Confecção do Termo de acesso à informação e no Termo de eliminação de dados em 
conjunto com o operador jurídico da empresa;

V. Implementação, homologação e manutenção do programa de privacidade; 

Revisão das atividades de tratamento



Análise de risco
O que foi feito em relação aos riscos?

I. A auditoria dos processos administrativos a fim de encontrar possíveis lacunas que 
podem ser configuradas como tratamento indevido de dados; 

II. Auditoria dos processos de tecnologia a fim de encontrar possíveis lacunas que podem 
ser configuradas como falhas de segurança nas atividades de tratamento realizadas;

III. Adequação dos mecanismos de proteção de dados para mitigar os riscos;
IV. Readequação de processos para mitigação de riscos;
V. Apresentação do relatório SOC 3 para ser disponibilizado no sítio eletrônico da empresa 

para que você possa conhecer melhor os sistemas onde seus dados são utilizados;



Canal de comunicação
Como funciona o canal de comunicação?

● Canal de comunicação interno:

O canal de comunicação interno permite que você possa solicitar à empresa 
controladora dos seus dados, informações acerca das finalidades e atividades de 
tratamento de dados que são realizadas com os seus dados. Nesse canal também é 
possível atualizar seus dados, bem como solicitar a eliminação dos dados de acordo com 
o que é previsto na Lei Geral de Proteção de Dados.

● Canal de comunicação externo:

O canal de comunicação externo permite que as autoridades solicitem informações 
sobre o programa de governança de privacidade de dados implementado pela empresa, 
bem como sobre os mecanismos adotados para assegurar à proteção dos seus dados e 
medidas de segurança para mitigar os riscos de vazamento e violações de dados.



Auditorias regtech
O que é feito nas auditorias regtech?

I. Auditoria semestral dos processos administrativos e de tecnologia para garantir a 
manutenção e eficácia do programa de compliance à proteção de dados; 

II. Disponibilização quando a auditoria for bem sucedida, de certificado com prazo de 
validade de 06 (seis) meses;



Contato

contato@helpwebbrasil.com
www.helpwebbrasil.com
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