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1.PRATICAS DE SEGURANÇA: proteger um conjunto de informações no 
sentido de preservar o valor que possuem para um individuo ou 
organizaçõesé o fundamento das práticas para a segurança da 
informação. São propriedades básicas da segurança da informação: 
confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e 
legalidade;

2.PRÁTICAS DE PRIVACIDADE: equilibrar as razões de negócio e os 
direitos das pessoas à privacidade e proteção de seus dados pessoais 
é o princípio e a base que fundamenta as práticas;

3.LGPD: lei é um sistema de regras que são criadas e executadas por 
meio de instituições sociais ou governamentais para regular 
comportamentos ou exigir que práticas sejam utilizadas.



LGPD – Implementação da 

Lei



LGPD – Implementação da 

Lei



LGPD – Implementação da 

Lei - Etapas



LGPD – Implementação da 

Lei - Etapas



A Solução: Magic LSP –

LGPD Secure Process
O que oferecemos

• Diagnóstico do Tratamento de Dados pela Empresa e das 
Boas Práticas de Governança

• Identificação dos riscos de PD e definição de ações 
mitigatórias, com registro em software

• Software para registro e tratamento de Incidentes de 
Segurança

• Implementação do Sistema de Gestão de Proteção de 
Dados e Segurança da Informação
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Sistema totalmente na Web garantindo suas informações em suas mãos na 

hora em que você necessitar, em qualquer dispositivo mobile e com toda a 

segurança - Amazon

Magic LSP – LGPD Secure

Process – Modelo SAAS
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Muita Expertise para seu Sucesso

Magic LSP – Parceiros



Contatos – Obrigado!
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