
Aqui listamos todas as perguntas realizadas durante o nosso webinar de LGPD da Linha Datasul e apresentação da
nossa solução TOTVS.

Não deixem de conferir material detalhado em nossas paginas: https://espacolegislacao.totvs.com/lgpd

P. O funcionário poderá requerer essa anonimização atraves do App "meu RH"?

R. Olá, a solicitação para anonimização é realizada através da ferramenta TOTVS Privacidade de dados e não pelo
App ou ERP. Esta ferramenta integra as demais soluções TOTVS para que seja realizado o processo de consulta e
anonimização de dados através da ferramenta TOTVS Privacidade de dados.

P. Sobre a possibilidade do funcionário utilizar o App Meu RH para tal, assim evitaria de formalizar por
email, ou ainda, por contato telefonico... imaginei que poderia haver uma integração entre as soluções
da TOTVS...?

R. No RH temos leis Federais que protegem a utilização dos dados por até 30 anos. Desta forma, entendendo-se
que somente funcionários ativos utilizariam o app Meu RH, não haveria o cenário de um funcionário ativo, solicitar
que seus dados sejam anonimizados, uma vez que a Lei obriga o empregador a mantê-los por até 30 anos,
dependendo da obrigação legal. Caso entenda que, poderia obter esse cenário, poderá sugerir essa melhoria via
Central Colaborativa para ser avaliada.

P. Sobre o DPO ele deve ser do TI ?

R. Bom dia, não precisa. A lei recomenda que o DPO seja uma  área independente.

P. Voces tem modelos dos consentimentos sobre os dados que estão sendo tratado?

R. Na página centralizadora do produto, temos o item Consentimento - Art. 7° Inc. I que trata sobre a
responsabilidade da elaboração do termo de consentimento.
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=546686537.

P. o Controlador é o cliente que utiliza o produto TOTVS?

R. Bom dia, isto, o cliente é controlador, a TOTVS apenas desenvolve o Software

P. Tem previsão de quando sera liberado a carga de json dos campos sensiveis, e quando sera liberado
esse TOTVS Privacidade??

R. O mapeamento dos campos e condições de anonimização já foram criados, porém, estamos finalizado a
validação e testes para garantir a eficiência na liberação para o mercado. Até o momento, não temos a previsão de
disponibilização para o mercado.

P. O TOTVS privacidade vai ser um produto a parte do TOTVS Datasul?

R. Será um produto a parte, precisará ser adquirido para se integrar ao ERP.

https://espacolegislacao.totvs.com/lgpd/


P. Qual módulo é dentro do DATASUL ?

R. Olá,, não é um módulo. É um produto TOTVS, que integra as demais soluções TOTVS possibilitando a
realização do processo de consulta e anonimização de dados.

P. Para integração com ERP Datasul, haverá alguma carga inicial de sugestão de campos de tabelas
com  dados pessoais, como já foi liberado no ERP para uso do Audit trail?

R. Olá, Sim! O produto irá disponibilizar a carga via arquivo jason com o mapeamento sugerido que deverá ser
validado e poderá ser alterado conforme entendimento do cliente, que é o responsável pela oficialização e realização
do mapeamento de campos pessoais/sensíveis.

P. Ainda sobre a pergunta de anonimização, a ferramenta totvs privacidade irá anonimizar os dados do
titular apenas em sua plataforma e o cliente, precisará se responsabilizar por realizar a mesma
anonimização no ERP, é isso?

R. A ferramenta TOTVS Privacidade de dados irá varrer os campos e tabelas mapeadas dos ERP's integrados,
realizando o processo de anonimização no ERP.
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