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 1Metodologia

Metodologia

O Guia de Privacidade CIS tem como objetivo fornecer as melhores práticas e orientações 
para a implementação dos Controles CIS, considerando os impactos de privacidade. O 
documento apoia os objetivos dos Controles CIS, alinhando princípios de privacidade e 
destacando potenciais preocupações de privacidade que possam surgir através do uso destes 
Controles. Para cada controle CIS, o Guia faz referência aos Princípios do Fair Information 
Practice Principles (FIPPs) e a General Data Protection Regulation (GDPR), para auxiliar na 
análise das implicações sobre a privacidade. 

Em complemento, este presente anexo foi desenvolvido para referenciar também o 
relacionamento dos Controles CIS com os Princípios definidos na legislação brasileira Lei 
13.709/2018, denominada Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que dispõe 
sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais e cujo principal objetivo 
é proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e a livre formação da 
personalidade de cada indivíduo. (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/
Lei/L13709compilado.htm).

Segundo a LGPD, dado pessoal é a informação relacionada à pessoa natural identificada ou 
identificável. Dentre os tipos de dados pessoais, destacam-se os dados sensíveis e os dados 
de crianças e adolescentes, aos quais a lei estabelece condições diferenciadas e específicas 
de tratamento. Assim, para alinhamento com a LGPD e melhor compreensão do presente 
documento, o termo original “Personally Identifiable Information (PII)”, utilizado na descrições 
dos princípios FIIPP e GDPR, foi traduzido neste anexo como “Dados Pessoais (DP)”, 
conforme a mesma abordagem utilizada pela ABNT para a tradução da norma internacional 
ISO/IEC 27701. 

Cabe destacar que a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira trata as funções do 
“Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais” de forma diferenciada da legislação 
europeia quanto às obrigações e atribuições do “Data Protection Officer – DPO”, o que deve 
ser ainda regulamentado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD.

Finalmente, o uso do termo “organização” neste anexo se refere ao Controlador (Art. 5º VI: 
pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões 
referentes ao tratamento de dados pessoais). E o uso dos termos “terceiros”, “prestadores de 
serviço terceirizados” e ”provedores de serviços terceirizados” referem-se ao Operador (Art.5º 
VII: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados 
pessoais em nome do controlador).

Este anexo apresenta uma análise para cada Controle do CIS, considerando os princípios 
definidos na LGPD em seu artigo 6º, para que os Agentes de Tratamento de Dados Pessoais 
possam avaliar sua conformidade com a legislação brasileira. 

Os Princípios da LGPD estão definidos da seguinte forma:

1 Princípio da Finalidade. Realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, 
explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma 
incompatível com essas finalidades.

2 Princípio da Adequação. Compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao 
titular, de acordo com o contexto do tratamento.

3 Princípio da Necessidade. Limitação do tratamento ao mínimo necessário para a 
realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e 
não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709compilado.htm
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4 Princípio do Livre Acesso. Garantia, aos titulares de dados, de consulta facilitada e 
gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus 
dados pessoais.

5 Princípio da Qualidade dos Dados. Garantia, aos titulares de dados, de exatidão, clareza, 
relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento 
da finalidade de seu tratamento.

6 Princípio da Transparência. Garantia, aos titulares de dados, de informações claras, 
precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes 
de tratamento, observados os segredos comercial e industrial.

7 Princípio da Segurança. Utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger 
os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de 
destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão.

8 Princípio da Prevenção. Adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em 
virtude do tratamento de dados pessoais. 

9 Princípio da Não Discriminação. Impossibilidade de realização do tratamento para fins 
discriminatórios ilícitos ou abusivos. 

10 Princípio da Responsabilização e Prestação de Contas. Demonstração, pelo agente, da 
adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das 
normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.

Para cada um dos 18 Controles CIS, são fornecidas orientações e informações associadas 
aos princípios da LGPD. Apenas os princípios acima elencados, previstos no art. 6º da LGPD, 
comporão o escopo do presente anexo.
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CONTROLE 01 Inventário e Controle de 
Ativos Corporativos

Visão Geral Gerencie de forma ativa (inventariar, rastrear e corrigir) todos os ativos corporativos 
(dispositivos de usuário final, incluindo portáteis e móveis; dispositivos de rede; 
dispositivos não computacionais; Internet das Coisas (IoT); e servidores) conectados 
fisicamente à infraestrutura, virtualmente, remotamente, e aqueles em ambientes de 
nuvem, para saber com precisão a totalidade dos ativos que precisam ser monitorados e 
protegidos na empresa. Isso também ajudará na identificação de ativos não autorizados e 
não gerenciados para removê-los ou remediá-los.

Princípios LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais)

 • Princípio da Finalidade. Os titulares de dados, antes do início do tratamento, devem ser 
informados explicitamente sobre a finalidade da coleta e do tratamento de seus dados 
pessoais no inventário de ativos corporativos, que só devem ser usados de acordo com 
a finalidade informada. Nenhum dado pessoal armazenado nos inventários de ativos 
corporativos deve ser compartilhado ou utilizado posteriormente para finalidades 
incompatíveis com as previamente informadas, sem permissão explícita do titular ou 
justificativa embasada na lei . 

 • Princípio da Adequação. Os dados coletados para o inventário de ativos corporativos 
devem ser compatíveis com as finalidades informadas ao titular de dados e estar em 
conformidade com o tipo de tratamento necessário para atingi-las. 

 • Princípio da Necessidade. Dados pessoais desnecessários não devem ser coletados em 
um inventário de ativos corporativos pela TI, que deve considerar a real necessidade de 
manter e gerenciar quaisquer dados pessoais com segurança e pelo tempo necessário. 
Todos os dados obsoletos, que estejam fora de uso ou que não sejam necessários, devem 
ser excluídos após o atendimento das finalidades, salvo hipóteses legais previstas no 
artigo 16 da LGPD.

 • Princípio do Livre Acesso. Aos titulares de dados pessoais deve ser garantida a 
consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre 
a integralidade de seus dados pessoais mantidos no inventário de ativos corporativos da 
organização. É importante a implementação de mecanismos de segurança que garantam o 
exercício facilitado desse direito aos titulares de dados.

 • Princípio da Qualidade dos Dados. A organização deve garantir aos titulares de dados 
a exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados mantidos em seu inventário 
de ativos corporativos, de acordo com a finalidade de seu tratamento e alinhada aos 
propósitos do negócio.

 • Princípio da Transparência. Os titulares de dados têm direito a informações claras, 
precisas e facilmente acessíveis sobre quais dados pessoais serão tratados e mantidos 
dentro do inventário de ativos corporativos, como serão usados, e com qual finalidade.

 • Princípio da Segurança. Os dados pessoais contidos no inventário de ativos corporativos 
devem ser protegidos contra acesso, modificação e divulgação não autorizados. A equipe 
técnica deve trabalhar com o gestor de privacidade corporativo para identificar quais 
requisitos são necessários para a proteção de dados de privacidade.
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 • Princípio da Prevenção. O inventário de ativos corporativos deve ser desenvolvido com 
foco em prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento inadequado de dados 
pessoais. Como exemplo, pode-se adotar a pseudonimização e minimização de dados 
inventariados.

 • Princípio da Não Discriminação. Os dados coletados para o inventário de ativos 
corporativos devem ser tratados exclusivamente para finalidades específicas, 
impossibilitando que seu tratamento resulte em utilização para fins discriminatórios, ilícitos 
ou abusivos. 

 • Princípio da Responsabilização e Prestação de Contas. A forma de inventariar, rastrear 
e corrigir dados pessoais presentes no inventário de ativos corporativos deve assegurar 
o cumprimento da LGPD, sendo importante o registro de evidências e medidas que 
demonstrem a garantia da proteção de dados dos titulares de dados. Para tanto, deve-se 
documentar como os dados pessoais dos titulares de dados são tratados no inventário de 
ativos corporativos e como os dados incorretos podem ser corrigidos ou removidos.
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CONTROLE 02 Inventário e Controle de 
Ativos de Software

Visão Geral Gerencie de forma ativa (inventariar, rastrear e corrigir) todos os softwares (sistemas 
operacionais e aplicações) na rede para que apenas software autorizado seja instalado e 
possa ser executado, e que software não autorizado e não gerenciado seja encontrado e 
impedido de ser instalado ou executado

Princípios LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais)

 • Princípio da Finalidade. Os titulares de dados, antes do início do tratamento, devem 
ser informados explicitamente sobre a finalidade da coleta e do tratamento de seus 
dados pessoais no inventário de ativos de software, que só devem ser usados de 
acordo com a finalidade informada. Nenhum dado pessoal armazenado no inventário de 
ativos de software deve ser compartilhado ou utilizado posteriormente para finalidades 
incompatíveis com as previamente informadas, sem permissão explícita do titular ou 
justificativa embasada na lei.  

 • Princípio da Adequação. Os dados coletados para o inventário de ativos de software 
devem ser compatíveis com as finalidades informadas ao titular de dados e estar em 
conformidade com o tipo de tratamento necessário para atingi-las. 

 • Princípio da Necessidade. Os dados pessoais no inventário de ativos de software só 
devem ser coletados e mantidos se forem estritamente necessários e relevantes. Processos 
escritos devem estar em vigor para evitar a coleta de dados pessoais desnecessários. Os 
dados pessoais dos titulares de dados só devem ser armazenados pelo tempo necessário. 
Os dados obsoletos, que estejam fora de uso ou que não sejam necessários, devem 
ser excluídos após o atendimento das finalidades, salvo hipóteses legais previstas no 
artigo 16 da LGPD.

 • Princípio do Livre Acesso. Aos titulares de dados pessoais deve ser garantida a 
consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre 
a integralidade de seus dados pessoais mantidos no inventário de ativos de software da 
organização. É importante a implementação de mecanismos de segurança que garantam o 
exercício facilitado desse direito aos titulares de dados.

 • Princípio da Qualidade dos Dados. A organização deve garantir aos titulares de dados 
a exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados mantidos em seu inventário 
de ativos de software, de acordo com a finalidade de seu tratamento e alinhada aos 
propósitos do negócio.

 • Princípio da Transparência. Os titulares de dados têm direito a informações claras, 
precisas e facilmente acessíveis sobre quais dados pessoais serão tratados e mantidos 
dentro do inventário de ativos de software, como serão usados,  e com qual finalidade.

 • Princípio da Segurança. Os dados pessoais contidos no inventário de ativos de software 
devem ser protegidos contra acesso, modificação e divulgação não autorizados. A equipe 
técnica deve trabalhar com o gestor de privacidade corporativo para identificar quais 
requisitos são necessários para a proteção de dados de privacidade.

 • Princípio da Prevenção. O inventário de ativos de software deve ser desenvolvido com 
foco em prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento inadequado de dados 
pessoais. Como exemplo, pode-se adotar a pseudonimização e minimização de dados 
inventariados.
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 • Princípio da Não Discriminação. Os dados coletados para o inventário de ativos de 
software devem ser tratados exclusivamente para finalidades específicas, impossibilitando 
que seu tratamento resulte em utilização para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. 

 • Princípio da Responsabilização e Prestação de Contas. A forma de inventariar, rastrear 
e corrigir dados pessoais presentes no inventário de ativos de software deve assegurar 
o cumprimento da LGPD, sendo importante o registro de evidências e medidas que 
demonstrem a garantia da proteção de dados dos titulares de dados. Para tanto, deve-se 
documentar como os dados pessoais dos titulares de dados são tratados no inventário de 
ativos de software e como os dados incorretos podem ser corrigidos ou removidos.
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CONTROLE 03 Proteção  
de Dados

Visão Geral Desenvolva processos e controles técnicos para identificar, classificar, manusear com 
segurança, reter e descartar dados.

Princípios LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais)

 • Princípio da Finalidade. Os titulares de dados, antes do início do tratamento, devem ser 
informados explicitamente sobre a finalidade da coleta e do tratamento de seus dados 
pessoais nos processos e controles técnicos de proteção de dados, que só devem ser 
usados de acordo com a finalidade informada. Nenhum dado pessoal utilizado nesses 
processos e controles técnicos de proteção de dados deve ser compartilhado ou utilizado 
posteriormente para finalidades incompatíveis com as previamente informadas, sem 
permissão explícita do titular ou justificativa embasada na lei.

 • Princípio da Adequação. Os processos e controles técnicos de proteção de dados devem 
ser desenvolvidos de modo compatível com as finalidades informadas ao titular de dados e 
estar em conformidade com o tipo de tratamento necessário para atingi-las. 

 • Princípio da Necessidade. Os dados pessoais dos titulares de dados nos processos e 
controles técnicos de proteção de dados só devem ser coletados ou mantidos se forem 
especificamente necessários e relevantes para sua finalidade. Dados decorrentes dos 
logs de auditoria e sistemas de Prevenção de Perda de Dados (DLP) que podem ajudar 
a identificar um indivíduo só devem ser armazenados pelo tempo necessário. Os dados 
obsoletos, que estejam fora de uso ou que não sejam necessários, devem ser excluídos 
após o atendimento das finalidades, salvo hipóteses legais previstas no artigo 16 da LGPD. 

 • Princípio do Livre Acesso. Aos titulares de dados pessoais deve ser garantida a 
consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre 
a integralidade de seus dados pessoais mantidos nos processos e controles técnicos de 
proteção de dados. É importante a implementação de mecanismos de segurança que 
garantam o exercício facilitado desse direito pelos titulares de dados.

 • Princípio da Qualidade dos Dados. A organização deve garantir aos titulares de dados a 
exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados mantidos nos processos e controles 
técnicos de proteção de dados. Os dados pessoais, incluindo DLP e dados de logs, devem 
ser atualizados sempre que necessário para o atendimento da finalidade do tratamento. 

 • Princípio da Transparência. Os titulares de dados têm direito a informações claras, 
precisas e facilmente acessíveis sobre o tratamento de dados pessoais nos processos e 
controles técnicos de proteção de dados,  inclusive sobre os sistemas, como o DLP, que 
estão coletando e tratando seus dados e suas respectivas finalidades.

 • Princípio da Segurança. Os dados pessoais contidos nos processos e controles técnicos 
de proteção de dados  devem ser protegidos contra acesso, modificação e divulgação não 
autorizados. Assim, dados em sistemas como DLP ou registros de acesso, que possam 
de alguma forma envolver dados pessoais, só podem ser compartilhados se houver 
consentimento dos titulares de dados ou se for aplicável outra hipótese legal do art. 7º da 
LGPD ou justificativa embasada na lei.

 • Princípio da Prevenção. Os processos e controles técnicos de proteção de dados devem 
ser desenvolvidos com foco em prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento 
inadequado de dados pessoais.
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 • Princípio da Não Discriminação. Os processos e controles técnicos de proteção de dados 
devem garantir que os dados pessoais armazenados em uma rede corporativa, ao longo de 
seu ciclo de vida, sejam tratados exclusivamente para finalidades específicas, restringindo 
o acesso a esses dados e impossibilitando que seu tratamento resulte em utilização para 
fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. 

 • Princípio da Responsabilização e Prestação de Contas. Os processos e controles 
técnicos de proteção de dados devem assegurar o cumprimento da LGPD, sendo 
importante o registro de evidências e medidas que demonstrem a garantia da proteção 
de dados dos titulares de dados. Para tanto, deve-se documentar como os processos e 
controles técnicos são utilizados para identificar, classificar, manusear, reter e descartar 
dados pessoais e, ainda, como os dados incorretos podem ser corrigidos ou removidos.
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CONTROLE 04 Configuração Segura de Ativos 
Corporativos e Software

Visão Geral Estabeleça e mantenha a configuração segura de ativos corporativos (dispositivos 
de usuário final, incluindo portáteis e móveis; dispositivos de rede; dispositivos não 
computacionais/IoT; e servidores) e software (sistemas operacionais e aplicações). 

Princípios LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais)

 • Princípio da Finalidade. Os titulares de dados, antes do início do tratamento, devem ser 
informados explicitamente sobre a finalidade do tratamento dos seus dados pessoais nas 
configurações seguras de ativos corporativos e software, que só devem ser utilizados de 
acordo com a finalidade informada. Nenhum dado pessoal utilizado nas configurações 
seguras de ativos corporativos e software deve ser compartilhado ou utilizado 
posteriormente para finalidades incompatíveis com as previamente informadas, sem 
permissão explícita do titular ou justificativa embasada na lei.

 • Princípio da Adequação. As configurações dos ativos corporativos e software devem ser 
compatíveis com as finalidades informadas aos titulares de dados e estar em conformidade 
com o tipo de tratamento necessário para atingi-las. 

 • Princípio da Necessidade. Os dados pessoais dos titulares de dados nas configurações 
seguras de ativos corporativos e software só devem ser coletados ou mantidos se forem 
estritamente necessários e relevantes para a finalidade do tratamento, como é o caso de 
aparelhos de rede e outros softwares e sistemas que protegem a rede. Dados pessoais e 
de logs de auditoria (por exemplo, tráfego, aplicativo, DNS) que podem ajudar a identificar 
um indivíduo só devem ser armazenados pelo tempo necessário. Os dados obsoletos, 
que estejam fora de uso ou que não sejam necessários, devem ser excluídos após o 
atendimento das finalidades, salvo hipóteses legais previstas no artigo 16 da LGPD. 

 • Princípio do Livre Acesso. Aos titulares de dados pessoais deve ser garantida a consulta 
facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento de quaisquer de seus dados 
pessoais mantidos no inventário de ativos corporativos e software da organização. É 
importante a implementação de mecanismos de segurança que garantam o exercício 
facilitado desse direito aos titulares de dados.

 • Princípio da Qualidade dos Dados. A organização deve garantir aos titulares de dados a 
exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados mantidos nas configurações seguras 
de ativos corporativos e software. Os dados pessoais, incluindo DLP e dados de logs, 
devem ser atualizados sempre que necessário para manter sua qualidade e atingir seus 
fins específicos.

 • Princípio da Transparência. Os titulares de dados têm direito a informações claras, 
precisas e facilmente acessíveis sobre o tratamento de dados pessoais na realização 
de configurações seguras de ativos corporativos e software, inclusive sobre os ativos 
corporativos e software que coletam e armazenam dados, e suas respectivas finalidades.  

 • Princípio da Segurança. Os dados pessoais armazenados em rede devido às 
configurações seguras de ativos corporativos e software devem ser protegidos contra 
acesso, modificação e divulgação não autorizados. Os dados sobre as atividades do 
usuário só podem ser compartilhados ou fornecidos para outros provedores de serviços se 
houver consentimento dos titulares de dados ou se for aplicável outra hipótese legal do art. 
7º da LGPD ou justificativa embasada na lei.
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 • Princípio da Prevenção. As configurações seguras de ativos corporativos e software 
devem ser desenvolvidas com foco em prevenir a ocorrência de danos em virtude do 
tratamento inadequado de dados pessoais.

 • Princípio da Não Discriminação. As configurações seguras de ativos corporativos e 
software devem garantir que os dados pessoais armazenados em uma rede corporativa 
sejam tratados exclusivamente para finalidades específicas, restringindo o acesso a 
esses dados e impossibilitando que seu tratamento resulte em utilização para fins 
discriminatórios, ilícitos ou abusivos. 

 • Princípio da Responsabilização e Prestação de Contas. As configurações seguras 
de ativos corporativos e software devem assegurar o cumprimento da LGPD, sendo 
importante o registro de evidências e medidas que demonstrem a garantia da proteção de 
dados dos titulares de dados. Para tanto, deve-se documentar como são desenvolvidas 
essas configurações para os diferentes sistemas que armazenam dados pessoais e, ainda, 
como os dados incorretos podem ser corrigidos ou removidos.
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CONTROLE 05 Gestão  
de Contas

Visão Geral Use processos e ferramentas para atribuir e gerenciar autorização de credenciais para 
contas de usuário, incluindo contas de administrador, bem como contas de serviço, de 
ativos corporativos e software. 

Princípios LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais)

 • Princípio da Finalidade. Os titulares de dados, antes do início do tratamento, devem 
ser informados explicitamente sobre a finalidade do tratamento de seus dados pessoais 
nos processos e ferramentas para gestão de contas, que só devem ser utilizados para 
a finalidade informada. Os dados pessoais mantidos dentro da plataforma de gestão de 
identidade, controlador de domínio (domain controller) ou plataforma semelhante só 
devem ser usados para a gestão de contas. Os titulares de dados devem ser informados 
se essas informações serão usadas para criar contas em sistemas futuros controlados por 
provedores de serviços terceirizados ou para permitir que terceiros tenham acesso aos 
seus dados. 

 • Princípio da Adequação. Os processos e ferramentas para gestão de contas devem ser 
compatíveis com as finalidades informadas ao titular de dados e estar em conformidade 
com o tipo de tratamento necessário para atingi-las.  Nesse sentido, quaisquer dados 
pessoais tratados na gestão de contas devem ser usados apenas para acesso ou 
verificação de acesso a sistemas corporativos.

 • Princípio da Necessidade. Dados pessoais nos processos e ferramentas para gestão 
de contas só devem ser coletados ou mantidos se forem estritamente necessários e 
relevantes. Dados pessoais só devem ser armazenados pelo tempo necessário. Todos 
os dados obsoletos, que estejam fora de uso ou que não sejam necessários, devem 
ser excluídos após o atendimento das finalidades, salvo hipóteses legais previstas no 
artigo 16 da LGPD.

 • Princípio do Livre Acesso. Aos titulares de dados pessoais deve ser garantida a consulta 
facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento de quaisquer de seus dados 
pessoais mantidos nos processos e ferramentas para gestão de contas. É importante a 
implementação de mecanismos de segurança que garantam o exercício facilitado desse 
direito aos titulares de dados.

 • Princípio da Qualidade dos Dados. A organização deve garantir aos titulares de dados 
a exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados mantidos nos processos e 
ferramentas para gestão de contas. Os dados pessoais associados às contas devem ser 
atualizados sempre que necessário para manter sua qualidade, devendo ser utilizados 
apenas para a gestão de contas. 

 • Princípio da Transparência. Os titulares de dados têm direito a informações claras, 
precisas e facilmente acessíveis sobre o tratamento de dados pessoais nos processos 
e ferramentas de gestão de contas, inclusive sobre os ativos corporativos e software de 
gestão de contas que coletam e armazenam dados e suas respectivas finalidades.

 • Princípio da Segurança. Os dados pessoais de credenciais armazenados nos processos 
e ferramentas para gestão de contas devem ser protegidos contra acesso, modificação e 
divulgação não autorizados.  
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 • Princípio da Prevenção. Os processos e ferramentas para gestão de contas devem ser 
desenvolvidos com foco em prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento 
inadequado de dados pessoais.

 • Princípio da Não Discriminação. Os processos e ferramentas para gestão de 
contas devem garantir que os dados pessoais sejam tratados exclusivamente para 
finalidades específicas, restringindo o acesso a esses dados e impossibilitando que seu 
tratamento resulte em utilização para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. 

 • Princípio da Responsabilização e Prestação de Contas. Os processos e ferramentas para 
gestão de contas devem assegurar o cumprimento da LGPD, sendo importante o registro 
de evidências e medidas que demonstrem a garantia da proteção de dados dos titulares 
de dados. Para tanto, deve-se documentar como os dados pessoais são tratados nos 
processos e ferramentas para gestão de contas.
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CONTROLE 06 Gestão  
de Acesso

Visão Geral Use processos e ferramentas para criar, atribuir, gerenciar e revogar credenciais 
de acesso e privilégios para contas de usuário, administrador e serviço para ativos 
e softwares corporativos. 

Princípios LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais)

 • Princípio da Finalidade. Os titulares de dados, antes do início do tratamento, devem ser 
informados sobre quais dados pessoais e privilégios estão sendo coletados e se esses 
dados serão usados para criar contas em futuros sistemas controlados por provedores de 
serviços terceirizados ou para permitir que terceiros acessem seus dados. Todos os dados 
pessoais coletados durante o processo de criação e uso da conta, controlador de domínio 
(domain controller) ou plataforma semelhante só devem ser usados para gestão de acesso. 
Isso pode entrar em conflito com a necessidade de integrar o controlador de domínio com 
software e plataforma de terceiros. 

 • Princípio da Adequação. Os processos e ferramentas para gestão de acesso devem ser 
compatíveis com as finalidades informadas ao titular de dados e estar em conformidade 
com o tipo de tratamento necessário para atingi-las.  Nesse sentido, quaisquer dados 
pessoais tratados na gestão de acesso devem ser usados apenas para acesso aos ativos e 
sistemas corporativos.

 • Princípio da Necessidade. Dados pessoais nos processos e ferramentas para gestão 
de acesso só devem ser coletados ou mantidos pela organização se forem estritamente 
necessários e relevantes. Os dados que podem ajudar a identificar um indivíduo só devem 
ser armazenados pelo tempo necessário. Os dados obsoletos, que estejam fora de uso ou 
que não sejam necessários, devem ser excluídos após o atendimento das finalidades, salvo 
hipóteses legais previstas no artigo 16 da LGPD. No caso de listas de controle de acesso 
e privilégios associados às contas, em geral, o armazenamento pode se dar por longo 
período, para fins de resposta a incidentes e auditoria. 

 • Princípio do Livre Acesso. Aos titulares de dados pessoais deve ser garantida a consulta 
facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a 
integralidade de quaisquer de seus dados pessoais mantidos nos processos e ferramentas 
para gestão de acesso. É importante a implementação de mecanismos de segurança que 
garantam o exercício facilitado desse direito aos titulares de dados.

 • Princípio da Qualidade dos Dados. A organização deve garantir aos titulares de dados 
pessoais a exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados mantidos nos processos 
e ferramentas para gestão de acesso. Os dados pessoais associados às contas devem ser 
atualizados sempre que necessário para manter sua qualidade. 

 • Princípio da Transparência. Os titulares de dados têm direito a informações claras, 
precisas e facilmente acessíveis sobre o tratamento de dados pessoais nos processos e 
ferramentas para gestão de acesso, inclusive sobre os ativos e softwares corporativos de 
gestão de acesso que coletam e armazenam dados pessoais e suas respectivas finalidades.

 • Princípio da Segurança. Os dados pessoais de credenciais armazenados nos processos 
e ferramentas para gestão de acesso devem ser protegidos contra acesso, modificação e 
divulgação não autorizados. 
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 • Princípio da Prevenção. Os processos e ferramentas para gestão de credenciais de acesso 
devem ser desenvolvidos com foco em prevenir a ocorrência de danos em virtude do 
tratamento inadequado de dados pessoais.

 • Princípio da Não Discriminação. Os processos e ferramentas para gestão de 
credenciais de acesso devem garantir que os dados pessoais utilizados no processo 
de autenticação e autorização de usuários sejam tratados exclusivamente para 
finalidades específicas, restringindo o acesso a esses dados e impossibilitando que seu 
tratamento resulte em utilização para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos.

 • Princípio da Responsabilização e Prestação de Contas. Os processos e ferramentas 
para gestão de credenciais de acesso devem assegurar o cumprimento da LGPD, sendo 
importante o registro de evidências e medidas que demonstrem a garantia da proteção de 
dados dos titulares de dados. Para tanto, deve-se documentar como são desenvolvidos 
esses processos, quais ferramentas de autenticação são utilizadas e, ainda, como os dados 
são tratados.
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CONTROLE 07 Gestão Contínua de 
Vulnerabilidades

Visão Geral Desenvolva um plano para avaliar e rastrear vulnerabilidades continuamente em todos os 
ativos corporativos na infraestrutura da empresa, a fim de remediar e minimizar a janela de 
oportunidade para atacantes. Monitore fontes públicas e privadas para novas informações 
sobre ameaças e vulnerabilidades. 

Princípios LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais)

 • Princípio da Finalidade. Os titulares de dados, antes do início do tratamento, devem 
ser informados explicitamente sobre a finalidade do tratamento de seus dados pessoais 
nos softwares utilizados para a gestão contínua de vulnerabilidades e sobre como essas 
informações serão usadas. Os dados pessoais obtidos para a gestão de vulnerabilidades só 
devem ser usados para este sistema e os titulares de dados devem ser informados se seus 
dados serão transferidos para outros sistemas controlados por prestadores de serviços 
terceirizados ou outros operadores. 

 • Princípio da Adequação. Os softwares utilizados para gestão contínua de vulnerabilidades 
devem ser configurados de forma compatível com as finalidades informadas ao titular de 
dados e estar em conformidade com o tipo de tratamento necessário para atingi-las. Nesse 
sentido, quaisquer dados pessoais tratados, seja do inventário de software, ou diretamente 
do host, devem ser usados exclusivamente para fins de gestão de vulnerabilidades.

 • Princípio da Necessidade. Dados pessoais nos sistemas utilizados para gestão 
contínua de vulnerabilidades só devem ser coletados ou mantidos se forem estritamente 
necessários e relevantes. Provavelmente haverá sobreposição significativa com as 
informações coletadas para o inventário de ativos corporativos e software da empresa. 
A gestão de vulnerabilidades não deve ter acesso aos dados pessoais armazenados 
no inventário de software e hardware para funcionar e, portanto, essas informações 
não devem ser fornecidas. Os dados pessoais dos titulares de dados só devem ser 
armazenados pelo tempo necessário em sistemas de gestão de vulnerabilidades. Os dados 
obsoletos, que estejam fora de uso ou que não sejam necessários, devem ser excluídos 
após o atendimento das finalidades, salvo hipóteses legais previstas no artigo 16 da LGPD.

 • Princípio do Livre Acesso. Aos titulares de dados pessoais deve ser garantida a 
consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre 
a integralidade de seus dados pessoais mantidos nos sistemas utilizados para gestão 
contínua de vulnerabilidades. É importante a implementação de mecanismos de segurança 
que garantam o exercício facilitado desse direito aos titulares de dados.

 • Princípio da Qualidade dos Dados. A organização deve garantir aos titulares de dados a 
exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados mantidos nos sistemas utilizados para 
gestão contínua de vulnerabilidades. Os dados pessoais dos titulares de dados devem ser 
verificados e atualizados sempre que necessário para manter sua qualidade e precisão. 

 • Princípio da Transparência. Os titulares de dados têm direito a informações claras, 
precisas e facilmente acessíveis sobre quais dados pessoais serão tratados e mantidos nos 
sistemas de gestão de vulnerabilidades, como serão usados, com qual finalidade e se seus 
dados serão transferidos para outros sistemas controlados por prestadores de serviços 
terceirizados.

 • Princípio da Segurança. Os dados pessoais contidos nos softwares utilizados para 
gestão contínua de vulnerabilidades devem ser protegidos contra acesso, modificação e 
divulgação não autorizados.
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 • Princípio da Prevenção. Os softwares utilizados para gestão contínua de vulnerabilidades 
devem ser utilizados de forma a prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento 
inadequado de dados pessoais.

 • Princípio da Não Discriminação. Os softwares utilizados para gestão contínua 
de vulnerabilidades devem garantir que os dados pessoais utilizados no processo 
de autenticação e autorização de usuários sejam tratados exclusivamente para 
finalidades específicas, restringindo o acesso a esses dados e impossibilitando que seu 
tratamento resulte em utilização para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. 

 • Princípio da Responsabilização e Prestação de Contas. Os softwares utilizados para 
gestão contínua de vulnerabilidades devem assegurar o cumprimento da LGPD, sendo 
importante o registro de evidências e medidas que demonstrem a garantia da proteção de 
dados dos titulares de dados. Para tanto, deve-se documentar como são desenvolvidos 
esses softwares e, ainda, como os dados são tratados.
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CONTROLE 08 Gestão de Logs  
de Auditoria

Visão Geral Colete, alerte, analise e retenha logs de auditoria de eventos que podem ajudar a detectar, 
compreender ou se recuperar de um ataque.

Princípios LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais)

 • Princípio da Finalidade. Os titulares de dados, antes do início do tratamento, devem ser 
informados sobre quais informações podem ser armazenadas em arquivos de logs de 
auditoria e como serão usadas, incluindo a transferência desses dados para terceiros para 
análise e correlação posteriores. Portanto, os titulares de dados devem ser informados se 
as informações de logs de auditoria serão transferidas para outros sistemas controlados 
por provedores de serviços terceirizados, como um SIEM (Security Information and Event 
Management) que não está hospedado localmente. 

 • Princípio da Adequação. Os logs de auditoria devem ser compatíveis com as finalidades 
informadas ao titular de dados e estar em conformidade com o tipo de tratamento 
necessário para atingi-las.  Nesse sentido, quaisquer dados de log tratados com 
informações pessoais só devem ser usados em processos de negócios que exijam logs, 
tais como revisão de uma trilha de auditoria ou solução de problemas no sistema.

 • Princípio da Necessidade. Dados pessoais só devem ser gravados ou mantidos nos 
arquivos de log de auditoria e, posteriormente, coletados ou usados pela empresa, se 
forem estritamente necessários e relevantes para sua finalidade. Os sistemas corporativos 
devem ser configurados para gravar o mínimo possível de dados pessoais em logs de 
auditoria. Os dados dos usuários só devem ser armazenados por um período significativo 
de tempo para fins de resposta a incidentes, auditoria e solução de problemas. Os dados 
obsoletos, que estejam fora de uso ou que não sejam necessários, devem ser excluídos 
após o atendimento das finalidades, salvo hipóteses legais previstas no artigo 16 da LGPD.

 • Princípio do Livre Acesso. Aos titulares de dados pessoais deve ser garantida a 
consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre 
a integralidade de seus dados pessoais mantidos nos registros de log da organização. 
É importante a implementação de mecanismos de segurança que garantam o exercício 
facilitado desse direito aos titulares de dados.

 • Princípio da Qualidade dos Dados.  A organização deve garantir aos titulares de dados a 
exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados mantidos nos logs de auditoria. Os 
dados pessoais de titulares de dados em logs devem ser verificados e atualizados sempre 
que necessário para manter sua qualidade e, ainda, garantir o armazenamento correto e 
em formato adequado. 

 • Princípio da Transparência. Os titulares de dados pessoais têm direito a informações 
claras, precisas e facilmente acessíveis sobre o tratamento de dados pessoais nos logs 
de auditoria.

 • Princípio da Segurança. Os dados pessoais contidos nos logs de auditoria devem ser 
protegidos contra acesso, modificação e divulgação não autorizados.

 • Princípio da Prevenção. Os logs de auditoria devem ser utilizados de modo a prevenir a 
ocorrência de danos em virtude do tratamento inadequado de dados pessoais.
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 • Princípio da Não Discriminação. Os logs de auditoria devem garantir que os 
dados pessoais neles contidos sejam tratados exclusivamente para finalidades 
específicas, restringindo o acesso a esses dados e impossibilitando que seu 
tratamento resulte em utilização para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. 

 • Princípio da Responsabilização e Prestação de Contas. Os logs de auditoria devem 
assegurar o cumprimento da LGPD, sendo importante o registro de evidências e medidas 
que demonstrem a garantia da proteção de dados dos titulares de dados. Para tanto, deve-
se documentar como os sistemas, softwares, bibliotecas e dispositivos de rede coletam e 
analisam os logs e os dados pessoais neles contidos e, ainda, como os dados são tratados.  
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CONTROLE 09 Proteções para Navegador 
Web e E-mail

Visão Geral Melhore as proteções e detecções de vetores de ameaças de e-mail e web, pois são 
oportunidades para atacantes manipularem o comportamento humano por meio do 
engajamento direto.

Princípios LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais)

 • Princípio da Finalidade. Os titulares de dados, antes do início do tratamento, devem 
ser informados sobre quais informações podem ser armazenadas pelas proteções para 
navegadores e e-mails e como as informações serão usadas. Os dados pessoais obtidos 
através da aplicação deste Controle só devem ser utilizados para esta finalidade e deve-
se informar também se os dados de navegador e e-mail serão transferidos para outros 
sistemas controlados ou usados por prestadores de serviços terceirizados. O envio de 
anúncios aos usuários com base em seu histórico da Web ou texto dentro de um e-mail 
pode violar esse princípio.

 • Princípio da Adequação. As proteções para navegador Web e e-mail devem ser 
compatíveis com as finalidades informadas ao titular de dados e estar em conformidade 
com o tipo de tratamento necessário para atingi-las. Nesse sentido, os dados de 
navegadores e sistemas de e-mail só devem ser usados para fins legítimos de segurança. 
Por exemplo, mostrar anúncios aos usuários com base em texto dentro de um e-mail 
ou sua navegação pode violar esse princípio, caso não haja o devido consentimento ou 
justificativa embasada na lei.

 • Princípio da Necessidade. Dados pessoais nas proteções para navegador Web e e-mail 
só devem ser coletados e mantidos se forem estritamente necessários e relevantes, 
devendo ser configurados para coletar o mínimo possível de dados pessoais dos usuários. 
Regulamentações locais podem exigir que certos dados sejam registrados para fins 
específicos. Os dados do usuário de navegadores e clientes de e-mail só devem ser 
armazenados pelo tempo necessário. Em geral, por serem bastante úteis em cenários de 
resposta a incidentes, são mantidos por um período significativo de tempo. Todos os dados 
obsoletos, que estejam fora de uso ou que não sejam necessários, devem ser excluídos 
após o atendimento das finalidades, salvo hipóteses legais previstas no artigo 16 da LGPD.

 • Princípio do Livre Acesso. Aos titulares de dados pessoais deve ser garantida a 
consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre 
a integralidade de seus dados pessoais mantidos nas proteções para navegador Web 
e e-mail. É importante a implementação de mecanismos de segurança que garantam o 
exercício facilitado desse direito aos titulares de dados.

 • Princípio da Qualidade dos Dados. A organização deve garantir aos titulares de dados 
a exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados mantidos nas proteções para 
navegador Web e e-mail. Os dados pessoais dos titulares de dados coletados nos 
navegadores Web e e-mail devem ser verificados e atualizados sempre que necessário 
para manter sua qualidade e precisão.

 • Princípio da Transparência. Os titulares de dados têm direito a informações claras, 
precisas e facilmente acessíveis sobre o tratamento de seus dados pessoais nos softwares 
de proteção de navegador e e-mail.
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 • Princípio da Segurança. Os dados pessoais contidos nas proteções para navegador Web 
e e-mail devem ser protegidos contra acesso, modificação e divulgação não autorizados. 
Especial atenção deve ser dada na proteção contra invasores que possam vir a acessar 
sistemas de uma empresa, principalmente via e-mails, visto que podem possuir registros 
de sistemas de autenticação.

 • Princípio da Prevenção. As proteções para navegador Web e e-mail devem ser utilizadas 
de modo a prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento inadequado de 
dados pessoais.

 • Princípio da Não Discriminação. As proteções para navegador Web e e-mail devem 
garantir que os dados pessoais neles contidos sejam tratados exclusivamente para 
finalidades específicas, restringindo o acesso a esses dados e impossibilitando que seu 
tratamento resulte em utilização para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos.

 • Princípio da Responsabilização e Prestação de Contas. As proteções para navegador 
Web e e-mail devem assegurar o cumprimento da LGPD, sendo importante o registro de 
evidências e medidas que demonstrem a garantia da proteção de dados dos titulares de 
dados. Para tanto, deve-se documentar como os dados pessoais dos titulares de dados são 
tratados nos procedimentos de proteção e como os dados incorretos podem ser corrigidos 
ou removidos.
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CONTROLE 10 Defesas Contra  
Malware

Visão Geral Impeça ou controle a instalação, disseminação e execução de aplicações, códigos ou 
scripts maliciosos em ativos corporativos. 

Princípios LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais)

 • Princípio da Finalidade. Os titulares de dados, antes do início do tratamento, devem 
ser informados explicitamente sobre a finalidade da coleta de seus dados pessoais nos 
sistemas de defesa de perímetros contra malware. Os dados pessoais coletados através 
da plataforma anti-malware só devem ser usados para este sistema, em processos de 
segurança para defesas contra malware.

 • Princípio da Adequação. As plataformas e sistemas de defesa contra malware devem ser 
compatíveis com as finalidades informadas ao titular de dados e estar em conformidade 
com o tipo de tratamento necessário para atingi-las.  

 • Princípio da Necessidade. Dados pessoais nos sistemas de defesa contra malware só 
devem ser coletados ou mantidos se forem estritamente necessários e relevantes. Os 
sistemas de defesa de perímetros e anti-malware devem ser configurados para coletar 
o mínimo de dados pessoais. Todos os dados obsoletos, que estejam fora de uso ou que 
não sejam necessários, devem ser excluídos após o atendimento das finalidades, salvo 
hipóteses legais previstas no artigo 16 da LGPD.

 • Princípio do Livre Acesso. Aos titulares de dados pessoais deve ser garantida a consulta 
facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a 
integralidade de seus dados pessoais mantidos nos sistemas de defesa contra malware. 
É importante a implementação de mecanismos de segurança que garantam o exercício 
facilitado desse direito pelos titulares de dados.

 • Princípio da Qualidade dos Dados. A organização deve garantir aos titulares de dados 
a exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados mantidos nos sistemas de 
defesa contra malware. Os dados pessoais dos titulares de dados coletados nesses 
sistemas devem ser verificados e atualizados sempre que necessário para manter sua 
qualidade e precisão.

 • Princípio da Transparência. Os titulares de dados têm direito a informações claras, 
precisas e facilmente acessíveis sobre o tratamento de seus dados pessoais nos sistemas 
de defesa contra malware, inclusive se serão transferidos para outros sistemas controlados 
ou usados por provedores de serviços terceirizados, como uma empresa de marketing. 
Para tanto, deve-se observar a base legal aplicável para cada caso.

 • Princípio da Segurança. Os dados pessoais contidos nos sistemas de defesa contra 
malware devem ser protegidos contra acesso, modificação e divulgação não autorizados. 
Essa proteção é imprescindível para minimizar os riscos de serem utilizados por um 
invasor para obter acesso não autorizado aos sistemas de uma empresa. 

 • Princípio da Prevenção. As tecnologias e processos contra malware devem ser utilizados 
de modo a prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento inadequado de 
dados pessoais. Dentre as boas práticas pertinentes, convém realizar o armazenamento 
dos dados do usuário em um sistema contra malware apenas pelo tempo necessário ao 
atendimento das finalidades previamente informadas. 
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 • Princípio da Não Discriminação. Os sistemas de defesa de perímetros contra malware 
devem garantir que os dados pessoais coletados sejam tratados exclusivamente para 
finalidades específicas do sistema, restringindo o acesso a esses dados e impossibilitando 
que seu tratamento resulte em utilização para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos.

 • Princípio da Responsabilização e Prestação de Contas. Os sistemas de defesa contra 
malware devem assegurar o cumprimento da LGPD em seus procedimentos, sendo 
importante o registro de evidências e medidas que demonstrem a garantia da proteção de 
dados dos titulares de dados. Para tanto, deve-se documentar como os dados pessoais 
dos titulares de dados são tratados nos sistemas de defesa contra malware e como os 
dados incorretos podem ser corrigidos ou removidos.
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CONTROLE 11 Recuperação  
de Dados

Visão Geral Estabeleça e mantenha práticas de recuperação de dados suficientes para restaurar ativos 
corporativos dentro do escopo para um estado pré-incidente e confiável. 

Princípios LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) 

 • Princípio da Finalidade. Os titulares de dados, antes do início do tratamento, devem 
ser informados explicitamente sobre a finalidade da coleta e tratamento de seus dados 
pessoais durante um backup. Os dados dos sistemas de backup só devem ser usados 
durante a recuperação ou teste de dados. 

 • Princípio da Adequação. Os sistemas de backup e práticas de recuperação de dados 
devem ser compatíveis com as finalidades informadas ao titular de dados e estar em 
conformidade com o tipo de tratamento necessário para atingi-las. 

 • Princípio da Necessidade. Os dados dos backups só devem ser coletados e mantidos se 
forem estritamente necessários e relevantes, como no caso de recuperação de serviços 
corporativos ou teste de dados. Pode haver coleta incidental de dados pessoais, mas isso 
deve ser evitado. Processos escritos devem estar em vigor para evitar coletas de dados 
pessoais desnecessários.

 • Princípio do Livre Acesso. Aos titulares de dados pessoais deve ser garantida a 
consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre 
a integralidade de seus dados pessoais mantidos nos sistemas de backup e práticas de 
recuperação de dados. É importante a implementação de mecanismos de segurança 
que garantam o exercício desse direito aos titulares de dados. Caso dados tenham sido 
perdidos, deve haver práticas de recuperação de dados suficientes para atender às 
demandas de acesso dos titulares de dados.  

 • Princípio da Qualidade dos Dados. A organização deve garantir aos titulares de dados a 
exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados mantidos nos sistemas de backup. Os 
dados pessoais de titulares de dados mantidos em backup devem ser atualizados sempre 
que necessário para manter sua qualidade e precisão.

 • Princípio da Transparência. Os titulares de dados que têm seus dados pessoais coletados 
por sistemas corporativos têm direito a informações claras, precisas e facilmente 
acessíveis sobre a transferência de backups para outros sistemas controlados ou usados 
por provedores de serviços terceirizados, como, por exemplo, uma empresa focada na 
recuperação de dados.

 • Princípio da Segurança. Os dados pessoais armazenados pelos sistemas de backup e 
práticas de recuperação de dados devem ser protegidos contra acesso, modificação e 
divulgação não autorizados. Isso inclui criptografar os backups e garantir que mecanismos 
adequados de controle de acesso estejam em vigor.  

 • Princípio da Prevenção. Sistemas de backup e práticas de recuperação de dados 
devem adotar medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de 
dados pessoais.

 • Princípio da Não Discriminação. Os sistemas de backup e práticas de recuperação de 
dados devem garantir que os dados pessoais coletados sejam tratados exclusivamente 
para finalidades específicas, restringindo o acesso a esses dados e impossibilitando que 
seu tratamento resulte em utilização para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. 
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 • Princípio da Responsabilização e Prestação de Contas. Os sistemas de backup devem 
assegurar o cumprimento da LGPD em seus procedimentos, sendo importante o registro 
de evidências e medidas que demonstrem a garantia da proteção de dados dos titulares 
de dados. Para tanto, os dados de backup devem ser verificados regularmente quanto à 
integridade e à finalidade. Ademais, deve-se documentar como os dados do usuário em 
backups são tratados e como os dados incorretos podem ser corrigidos ou removidos.
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CONTROLE 12 Gestão de Infraestrutura  
de Redes

Visão Geral Estabeleça, implemente e gerencie ativamente (rastreie, reporte, corrija) os dispositivos 
de rede, a fim de evitar que atacantes explorem serviços de rede e pontos de acesso 
vulneráveis.

 Princípios LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) 

 • Princípio da Finalidade. Os titulares de dados, antes do início do tratamento, devem ser 
informados explicitamente acerca de quais informações serão utilizadas pelos processos 
e ferramentas de monitoramento e defesa da rede e para qual finalidade serão utilizadas. 
O monitoramento da rede não deve ser configurado intencionalmente para coletar dados 
pessoais. Esses dados coletados só devem ser usados para tomar decisões de segurança 
para acesso à rede e filtragem de informações.

 • Princípio da Adequação. A infraestrutura de rede deve ser compatível com as finalidades 
informadas ao titular de dados e estar em conformidade com o tipo de tratamento 
necessário para atingi-las. 

 • Princípio da Necessidade. Os dados pessoais só devem ser coletados e mantidos pela 
infraestrutura de rede se forem estritamente necessários e relevantes. Procedimentos 
devem estar em vigor para evitar a coleta de dados pessoais desnecessários. Os dados 
do usuário só devem ser armazenados pelo tempo necessário. Os dados obsoletos, 
que estejam fora de uso ou que não sejam necessários, devem ser excluídos após o 
atendimento das finalidades, salvo hipóteses legais previstas no artigo 16 da LGPD.

 • Princípio do Livre Acesso. Aos titulares de dados pessoais deve ser garantida a consulta 
facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a 
integralidade de seus dados pessoais mantidos na infraestrutura de rede da organização. 
É importante a implementação de mecanismos de segurança que garantam o exercício 
facilitado desse direito aos titulares de dados.

 • Princípio da Qualidade dos Dados. A organização deve garantir aos titulares de dados 
a exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados mantidos na infraestrutura de 
rede. Os dados pessoais devem ser atualizados sempre que necessário para manter sua 
qualidade e precisão.

 • Princípio da Transparência. Os titulares de dados têm direito a informações claras, 
precisas e facilmente acessíveis sobre quais dados pessoais serão coletados pelos 
dispositivos de rede e como serão usados. Os titulares de dados devem ser informados 
se os dados coletados pelos dispositivos de rede serão transferidos para outros sistemas 
controlados ou usados por prestadores de serviços terceirizados, tal como uma empresa 
focada em perícia de rede ou resposta a incidentes. 

 • Princípio da Segurança. Os dados pessoais coletados dos usuários na infraestrutura de 
rede devem ser protegidos contra acesso, modificação e divulgação não autorizados. Essa 
proteção é imprescindível para minimizar os riscos de serem utilizados por um invasor para 
obter acesso não autorizado aos sistemas de uma empresa.

 • Princípio da Prevenção. A infraestrutura de rede deve ser configurada de modo a prevenir 
a ocorrência de danos em virtude do tratamento inadequado de dados pessoais.
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 • Princípio da Não Discriminação. A infraestrutura de rede deve garantir que os 
dados pessoais armazenados sejam tratados exclusivamente para finalidades 
específicas, restringindo o acesso a esses dados e impossibilitando que seu 
tratamento resulte em utilização para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. 

 • Princípio da Responsabilização e Prestação de Contas. A infraestrutura de rede deve 
assegurar o cumprimento da LGPD em seus procedimentos, sendo importante o registro 
de evidências e medidas que demonstrem a garantia da proteção de dados dos titulares 
de dados. Para tanto, deve-se documentar como os dados do usuário são tratados na 
infraestrutura de rede e como os dados incorretos podem ser corrigidos ou removidos.
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CONTROLE 13 Monitoramento e Proteção  
de Rede

Visão Geral Opere processos e ferramentas para estabelecer e manter monitoramento e defesa 
de rede abrangente contra ameaças de segurança em toda a infraestrutura de rede 
corporativa e base de usuários.

Princípios LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) 

 • Princípio da Finalidade. Os titulares de dados pessoais, antes do início do tratamento, 
devem ser informados explicitamente acerca de quais informações serão utilizadas pelas 
ferramentas de monitoramento e defesa da rede e para qual finalidade serão utilizadas. 
O monitoramento da rede não deve ser configurado intencionalmente para coletar dados 
pessoais. Esses dados coletados só devem ser usados para tomar decisões de segurança 
para acesso à rede e filtragem de informações.

 • Princípio da Adequação. A infraestrutura de rede, bem como seus processos e 
ferramentas de monitoramento e defesa da rede devem ser compatíveis com as finalidades 
informadas ao titular de dados e estar em conformidade com o tipo de tratamento 
necessário para atingi-las. 

 • Princípio da Necessidade. Os dados pessoais nos processos e ferramentas de 
monitoramento e defesa da rede só devem ser coletados e mantidos se forem estritamente 
necessários e relevantes. Procedimentos devem estar em vigor para evitar a coleta 
de dados pessoais desnecessários. Os dados do usuário só devem ser armazenados 
pelo tempo necessário. Os dados obsoletos, que estejam fora de uso ou que não sejam 
necessários, devem ser excluídos após o atendimento das finalidades, salvo hipóteses 
legais previstas no artigo 16 da LGPD. 

 • Princípio do Livre Acesso. Aos titulares de dados pessoais deve ser garantida a 
consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como 
sobre a integralidade de seus dados pessoais mantidos nos processos e ferramentas 
de monitoramento e defesa da rede da organização. É importante a implementação 
de mecanismos de segurança que garantam o exercício facilitado desse direito aos 
titulares de dados.

 • Princípio da Qualidade dos Dados. A organização deve garantir aos titulares de dados 
a exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados mantidos nos processos e 
ferramentas de monitoramento e defesa da rede. Todos esses dados devem ser atualizados 
sempre que necessário para manter sua qualidade e precisão.

 • Princípio da Transparência. Os titulares de dados têm direito a informações claras, 
precisas e facilmente acessíveis sobre quais dados pessoais serão coletadas nos 
processos e ferramentas de monitoramento e defesa da rede e como serão usados. Os 
titulares de dados devem ser informados se os dados coletados pelos dispositivos de rede 
serão transferidos para outros sistemas controlados ou usados por prestadores de serviços 
terceirizados, tal como uma empresa focada em perícia de rede ou resposta a incidentes. 

 • Princípio da Segurança. Os dados pessoais contidos nos processos e ferramentas de 
monitoramento e defesa da rede devem ser protegidos contra acesso, modificação e 
divulgação não autorizados. Essa proteção é imprescindível para minimizar os riscos 
de serem utilizados por um invasor para obter acesso não autorizado aos sistemas de 
uma empresa.
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 • Princípio da Prevenção. Os processos e ferramentas de monitoramento e defesa da 
rede devem atuar de modo a prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento 
inadequado de dados pessoais.

 • Princípio da Não Discriminação. Os processos e ferramentas de monitoramento e 
defesa da rede devem garantir que os dados pessoais armazenados sejam tratados 
exclusivamente para finalidades específicas, restringindo e impossibilitando que seu 
tratamento resulte em utilização para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. 

 • Princípio da Responsabilização e Prestação de Contas. Os processos e ferramentas 
de monitoramento e defesa da rede devem assegurar o cumprimento da LGPD em seus 
procedimentos, sendo importante o registro de evidências e medidas que demonstrem 
a garantia da proteção de dados dos titulares de dados. Para tanto, deve-se documentar 
como os dados do usuário são tratados nesses processos e como os dados incorretos 
podem ser corrigidos ou removidos.
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CONTROLE 14 Conscientização de Segurança 
e Treinamento de Competência

Visão Geral Establish and maintain a security awareness program to influence behavior among the 
workforce to be security conscious and properly skilled to reduce cybersecurity risks to 
the enterprise.

Princípios LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) 

 • A LGPD prevê, em seu artigo 50, a implementação de programas de boas práticas 
e governança no âmbito das organizações. Nesse sentido, para se garantir que os 
agentes de tratamento estão manipulando os dados pessoais em conformidade com os 
parâmetros de riscos mínimos associados à segurança cibernética, torna-se um diferencial 
a implementação de um Programa de Conscientização de Segurança e Treinamento 
de Competência. Este, por sua vez, será mais eficiente na medida em que realizar a 
associação das medidas técnicas e dos requisitos de segurança aos princípios da LGPD.

 • Princípio da Finalidade. O programa de conscientização de segurança e treinamento de 
competência deve incluir em seu escopo que os dados pessoais devem ser tratados para 
propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de 
tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades.

 • Princípio da Adequação. O programa de conscientização de segurança e treinamento 
de competência deve incluir em seu escopo que o tratamento de dados pessoais deve 
ser compatível com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do 
tratamento.  

 • Princípio da Necessidade. O programa de conscientização de segurança e treinamento 
de competência deve incluir em seu escopo que o tratamento de dados pessoais deve ser 
limitado ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência 
dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do 
tratamento de dados.

 • Princípio do Livre Acesso. O programa de conscientização de segurança e treinamento de 
competência deve incluir em seu escopo que, aos titulares de dados, deve ser garantida a 
consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a 
integralidade de seus dados pessoais. 

 • Princípio da Qualidade dos Dados. O programa de conscientização de segurança e 
treinamento de competência deve incluir em seu escopo que, aos titulares de dados, deve 
ser garantida a exatidão, clareza, relevância e atualização dos seus dados pessoais, de 
acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento. 

 • Princípio da Transparência. O programa de conscientização de segurança e treinamento 
de competência deve incluir em seu escopo que, aos titulares de dados, devem ser 
garantidas informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do 
tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e 
industrial. 

 • Princípio da Segurança. O programa de conscientização de segurança e treinamento 
de competência deve incluir em seu escopo que devem ser utilizadas medidas técnicas 
e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de 
situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. 
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 • Princípio da Prevenção. O programa de conscientização de segurança e treinamento 
de competência deve incluir em seu escopo a necessidade de adoção de medidas para 
prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais.  

 • Princípio da Não Discriminação. O programa de conscientização de segurança e 
treinamento de competência deve incluir em seu escopo orientações para que o 
tratamento de dados pessoais não seja realizado para fins discriminatórios ilícitos 
ou abusivos. 

 • Princípio da Responsabilização e Prestação de Contas. O programa de conscientização 
de segurança e treinamento de competência deve incluir em seu escopo a necessidade 
da adoção, pelo agente de tratamento, de medidas eficazes e capazes de comprovar a 
observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da 
eficácia dessas medidas.
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CONTROLE 15 Gestão de Provedores  
de Serviço

Visão Geral Desenvolva um processo para avaliar os provedores de serviços que mantêm dados 
sensíveis, ou são responsáveis   por plataformas ou processos de TI críticos de uma 
empresa, para garantir que esses provedores estejam protegendo essas plataformas e 
dados de forma adequada.

Princípios LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais)  

 • Princípio da Finalidade. Os titulares de dados, antes do início do tratamento, devem 
ser informados explicitamente acerca de quais dados serão coletados pelos provedores 
de serviços e como as informações serão tratadas. Dados pessoais coletados 
pelos provedores de serviços ou compartilhados pela empresa com provedores de 
serviços (conforme necessário) só devem ser usados durante o fornecimento do 
produto ou prestação do serviço para os quais foram contratados, ou seja, conforme 
finalidade precípua. 

 • Princípio da Adequação. Os provedores de serviços devem fornecer seu produto 
ou prestar seu serviço para os quais foram contratados de forma compatível com as 
finalidades informadas ao titular de dados e em conformidade com o tipo de tratamento 
necessário para atingi-las. 

 • Princípio da Necessidade. Os dados pessoais só devem ser coletados e mantidos por 
provedores de serviços se forem estritamente necessários e relevantes. Procedimentos 
devem estar em vigor para evitar coletas de dados pessoais desnecessários. Os 
provedores de serviços terceirizados não devem ter a capacidade de acessar mais 
informações do que precisam. Os dados do usuário só devem ser armazenados pelo tempo 
necessário. Os dados obsoletos, que estejam fora de uso ou que não sejam necessários, 
devem ser excluídos após o atendimento das finalidades, salvo hipóteses legais previstas 
no artigo 16 da LGPD.

 • Princípio do Livre Acesso. Aos titulares de dados pessoais deve ser garantida a consulta 
facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a 
integralidade de seus dados pessoais mantidos nos provedores de serviços, bem como de 
tomar uma decisão acerca do tratamento da integralidade de seus dados. É importante a 
implementação de mecanismos de segurança que garantam o exercício facilitado desse 
direito aos titulares de dados.

 • Princípio da Qualidade dos Dados. A organização deve garantir aos titulares de dados a 
exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados mantidos nos provedores de serviços 
por ela geridos. Todos esses dados devem ser atualizados sempre que necessário para 
manter sua qualidade e precisão.

 • Princípio da Transparência. Os titulares de dados têm direito a informações claras, 
precisas e facilmente acessíveis sobre quais dados pessoais serão coletados pelos 
provedores de serviços e como as informações serão usadas. Os titulares de dados devem 
ser informados se os dados coletados pelos provedores de serviços serão transferidos para 
outros sistemas controlados por prestadores de serviços terceirizados.

 • Princípio da Segurança. Os dados pessoais compartilhados com os provedores de 
serviços devem ser protegidos contra acesso, modificação e divulgação não autorizados. 
Especificamente, é necessário obter evidências de que todo provedor de serviços esteja 
utilizando uma estrutura de segurança adequada.
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 • Princípio da Prevenção. Os provedores de serviços devem atuar de modo a prevenir a 
ocorrência de danos em virtude do tratamento inadequado de dados pessoais. 

 • Princípio da Não Discriminação. Os provedores de serviços devem garantir que os 
dados pessoais armazenados sejam tratados exclusivamente para finalidades específicas, 
restringindo e impossibilitando que seu tratamento resulte em utilização para fins 
discriminatórios, ilícitos ou abusivos.

 • Princípio da Responsabilização e Prestação de Contas. Os provedores de serviços devem 
assegurar o cumprimento da LGPD em seus procedimentos, sendo importante o registro 
de evidências e medidas que demonstrem a garantia da proteção de dados dos titulares de 
dados. Para tanto, deve-se documentar como os dados do usuário são tratados e como os 
dados incorretos podem ser corrigidos ou removidos dos provedores.
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CONTROLE 16 Segurança  
de Aplicativos

Visão Geral Gerencie o ciclo de vida da segurança de software desenvolvido, hospedado ou adquirido 
internamente para prevenir, detectar e corrigir os pontos fracos de segurança antes que 
possam afetar a empresa. 

Princípios LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) 

 • Princípio da Finalidade. Os titulares de dados, antes do início do tratamento, devem 
ser informados explicitamente acerca de quais dados serão utilizados por bibliotecas de 
software de terceiros, componentes, APIs e desenvolvedores de software externos e como 
as informações serão usadas. Esses dados só devem ser usados para os processos de 
negócio para os quais foram projetados.

 • Princípio da Adequação. Bibliotecas de software de terceiros, componentes, APIs 
e desenvolvedores de software externos devem ser compatíveis com as finalidades 
informadas ao titular de dados e estar em conformidade com o tipo de tratamento 
necessário para atingi-las. 

 • Princípio da Necessidade. Os dados pessoais em bibliotecas de software de terceiros, 
componentes, APIs e desenvolvedores de software externos só devem ser coletados e 
mantidos se forem estritamente necessários e relevantes. Procedimentos devem estar em 
vigor para evitar a coleta de dados pessoais desnecessários. Os dados pessoais só devem 
ser armazenados pelo tempo necessário. Os dados obsoletos, que estejam fora de uso ou 
que não sejam necessários, devem ser excluídos após o atendimento das finalidades, salvo 
hipóteses legais previstas no artigo 16 da LGPD.

 • Princípio do Livre Acesso. Aos titulares de dados pessoais deve ser garantida a 
consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como 
sobre a integralidade de seus dados pessoais mantidos em bibliotecas de software de 
terceiros, componentes, APIs e desenvolvedores de software externos. É importante a 
implementação de mecanismos de segurança que garantam o exercício facilitado desse 
direito aos titulares de dados.

 • Princípio da Qualidade dos Dados. A organização deve garantir aos titulares de dados 
a exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados mantidos nas bibliotecas de 
software de terceiros, componentes, APIs e desenvolvedores de software externos. 
Todos esses dados devem ser atualizados sempre que necessário para manter sua 
qualidade e precisão.

 • Princípio da Transparência. Os titulares de dados têm direito a informações claras, 
precisas e facilmente acessíveis sobre quais dados pessoais serão coletados 
e armazenados em bibliotecas de software de terceiros, componentes, APIs e 
desenvolvedores de software e como as informações serão usadas. Os titulares de dados 
devem ser informados se os dados coletados por bibliotecas de software de terceiros, 
componentes, APIs e desenvolvedores externos de software serão transferidos para outros 
sistemas controlados por provedores de serviços de terceiros. 

 • Princípio da Segurança. Os dados pessoais armazenados nas bibliotecas de software 
de terceiros, componentes, APIs e desenvolvedores de software externos devem ser 
protegidos contra acesso, modificação e divulgação não autorizados. Essa proteção é 
imprescindível para minimizar os riscos de serem utilizados por um invasor para obter 
acesso não autorizado aos sistemas de uma empresa.



 
 3434Control 16: Segurança de Aplicativos

 • Princípio da Prevenção. As bibliotecas de terceiros, componentes, APIs e desenvolvedores 
de software externos devem possuir medidas para prevenir a ocorrência de danos em 
virtude do tratamento inadequado de dados pessoais.

 • Princípio da Não Discriminação. Bibliotecas de terceiros, componentes, APIs e 
desenvolvedores de software externos devem garantir que os dados pessoais sejam 
tratados exclusivamente para finalidades específicas, restringindo e impossibilitando que 
seu tratamento resulte em utilização para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos.

 • Princípio da Responsabilização e Prestação de Contas. Bibliotecas de software de 
terceiros, componentes, APIs e desenvolvedores de software externos devem assegurar o 
cumprimento da LGPD em seus procedimentos, sendo importante o registro de evidências 
e medidas que demonstrem a garantia da proteção de dados dos titulares de dados. Para 
tanto, deve-se documentar como os dados do usuário são tratados e como os dados 
incorretos podem ser corrigidos ou removidos.
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CONTROLE 17 Gestão de Resposta  
a Incidente

Visão Geral Estabeleça um programa para desenvolver e manter uma capacidade de resposta a 
incidentes (por exemplo, políticas, planos, procedimentos, funções definidas, treinamento 
e comunicações) para preparar, detectar e responder rapidamente a um ataque. 

Princípios LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) 

 • Princípio da Finalidade. Os titulares de dados, antes do início do tratamento, devem ser 
informados explicitamente acerca de quais dados serão coletados pelo time de resposta a 
incidentes e como as informações serão tratadas. 

 • Princípio da Adequação. Programas de resposta a incidentes devem ser compatíveis 
com as finalidades informadas ao titular de dados e estar em conformidade com o tipo de 
tratamento necessário para atingi-las. 

 • Princípio da Necessidade. Os dados pessoais em programas de resposta a incidentes 
só devem ser coletados e mantidos se forem estritamente necessários e relevantes. 
Procedimentos devem estar em vigor para documentar como os dados do usuário são 
mantidos e como os dados incorretos podem ser corrigidos ou removidos, para evitar 
coletas de dados pessoais desnecessários. Isso é muito aplicável à resposta a incidentes, 
na medida em que as situações mudam rapidamente, o que pode induzir à coleta de 
informações desnecessárias. Revisar as informações coletadas e excluir informações 
desnecessárias é uma prática que deve ser adotada. Os dados pessoais só devem ser 
armazenados pelo tempo necessário. Os dados obsoletos, que estejam fora de uso ou que 
não sejam necessários, devem ser excluídos após o atendimento das finalidades, salvo 
hipóteses legais previstas no artigo 16 da LGPD. 

 • Princípio do Livre Acesso. Aos titulares de dados pessoais deve ser garantida a consulta 
facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a 
integralidade de seus dados pessoais mantidos em programas de resposta a incidentes. 
É importante a implementação de mecanismos de segurança que garantam o exercício 
facilitado desse direito aos titulares de dados.

 • Princípio da Qualidade dos Dados. A organização deve garantir aos titulares de dados a 
exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados mantidos nos programas de resposta 
a incidentes. Todos os dados coletados devem ser atualizados sempre que necessário para 
manter sua qualidade e precisão.

 • Princípio da Transparência. Os titulares de dados têm direito a informações claras, 
precisas e facilmente acessíveis sobre quais dados pessoais serão coletados nos 
programas de resposta a incidentes e como as informações serão usadas. Os titulares 
de dados devem ser informados se os dados coletados nos programas de resposta a 
incidentes serão transferidos para outros sistemas controlados por provedores de serviços 
terceirizados. 

 • Princípio da Segurança. Os dados pessoais coletados por programas de resposta a 
incidentes devem ser protegidos contra acesso, modificação e divulgação não autorizados. 
Essa proteção é imprescindível para minimizar os riscos de serem utilizados por um 
invasor para obter acesso não autorizado aos sistemas de uma empresa.

 • Princípio da Prevenção. Os programas de resposta a incidentes devem possuir 
medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento inadequado de 
dados pessoais. 
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 • Princípio da Não Discriminação. Os programas de resposta a incidentes devem garantir 
que os dados pessoais sejam tratados exclusivamente para finalidades específicas, 
restringindo e impossibilitando que seu tratamento resulte em utilização para fins 
discriminatórios, ilícitos ou abusivos. 

 • Princípio da Responsabilização e Prestação de Contas. Os programas de resposta 
a incidentes devem assegurar o cumprimento da lei, sendo importante o registro de 
evidências e medidas que demonstrem a garantia da proteção de dados dos titulares de 
dados. Para tanto, deve-se documentar como os dados do usuário são tratados e como os 
dados incorretos podem ser corrigidos ou removidos.
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CONTROLE 18 Teste de  
Invasão

Visão Geral Teste a eficácia e a resiliência dos ativos corporativos por meio da identificação e 
exploração de fraquezas nos controles (pessoas, processos e tecnologia) e da simulação 
dos objetivos e ações de um atacante. 

Princípios LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) 

 • Princípio da Finalidade.  Os titulares de dados, antes do início do tratamento, devem ser 
informados explicitamente acerca de quais dados poderão ser coletados para a realização 
de testes de eficácia e resiliência de ativos corporativos e como as informações serão 
tratadas. Dados pessoais coletados pelos testadores só devem ser usados para os testes 
realizados e atividades relacionadas.

 • Princípio da Adequação. O uso e coleta de dados pessoais nos testes de eficácia e 
resiliência de ativos corporativos devem ser compatíveis com as finalidades informadas 
ao titular de dados e estar em conformidade com o tipo de tratamento necessário para 
atingi-las. 

 • Princípio da Necessidade. Os dados pessoais só devem ser coletados e mantidos para 
testes de invasão se forem estritamente necessários e relevantes, como no caso em que 
seja explicitamente exigido em metodologias de teste pré-aprovadas. Procedimentos 
devem estar em vigor para documentar como os dados do usuário são mantidos e como 
os dados incorretos podem ser corrigidos ou removidos, para evitar coletas de dados 
pessoais desnecessários. Isso é muito aplicável em testes de invasão, uma vez que 
podem expor dados pessoais em seu processo. Revisar as informações coletadas e excluir 
informações desnecessárias é uma prática que deve ser adotada. Os dados pessoais 
só devem ser armazenados pelo tempo necessário. Os dados obsoletos, que estejam 
fora de uso ou que não sejam necessários, devem ser excluídos após o atendimento das 
finalidades, salvo hipóteses legais previstas no artigo 16 da LGPD.

 • Princípio do Livre Acesso. Aos titulares de dados pessoais deve ser garantida a consulta 
facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a 
integralidade de seus dados pessoais mantidos em testes de eficácia e resiliência de ativos 
corporativos. É importante a implementação de mecanismos de segurança que garantam o 
exercício facilitado desse direito aos titulares de dados.

 • Princípio da Qualidade dos Dados.  N/A

 • Princípio da Transparência. Os titulares de dados têm direito a informações claras, 
precisas e facilmente acessíveis sobre quais dados pessoais serão coletados para 
realização de testes de eficácia e resiliência de ativos corporativos. Os titulares de dados 
devem ser informados se os dados coletados para esses testes serão transferidos para 
outros sistemas controlados por prestadores de serviços terceirizados. 

 • Princípio da Segurança. Os dados pessoais utilizados e armazenados devido aos testes 
de eficácia e resiliência de ativos corporativos devem ser protegidos contra acesso, 
modificação e divulgação não autorizados. Essa proteção é imprescindível para minimizar 
os riscos de serem utilizados indevidamente

 • Princípio da Prevenção. Os testes de eficácia e resiliência de ativos corporativos devem 
adotar medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento inadequado 
de dados pessoais. É importante que tais medidas estejam descritas em políticas e 
acordos previamente à realização dos testes. 
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 • Princípio da Não Discriminação. Em testes de eficácia e resiliência de ativos corporativos, 
deve-se garantir que os dados pessoais sejam tratados exclusivamente para finalidades 
específicas, restringindo e impossibilitando que seu tratamento resulte em utilização para 
fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos.

 • Princípio da Responsabilização e Prestação de Contas. Os testes de eficácia e resiliência 
de ativos corporativos devem assegurar o cumprimento da lei, sendo importante o registro 
de evidências e medidas que demonstrem a garantia da proteção de dados dos titulares de 
dados. Para tanto, deve-se documentar como os dados do usuário são tratados e como os 
dados incorretos podem ser corrigidos ou removidos.
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The Center for Internet Security, Inc. (CIS®) makes the connected 
world a safer place for people, businesses, and governments through 
our core competencies of collaboration and innovation. We are a 
community-driven nonprofit, responsible for the CIS Critical Security 
Controls® and CIS Benchmarks™, globally recognized best practices 
for securing IT systems and data. We lead a global community of IT 
professionals to continuously evolve these standards and provide 
products and services to proactively safeguard against emerging 
threats. Our CIS Hardened Images® provide secure, on-demand, 
scalable computing environments in the cloud.

CIS is home to the Multi-State Information Sharing and Analysis 
Center® (MS-ISAC®), the trusted resource for cyber threat prevention, 
protection, response, and recovery for U.S. State, Local, Tribal, and 
Territorial government entities, and the Elections Infrastructure 
Information Sharing and Analysis Center® (EI-ISAC®), which supports 
the rapidly changing cybersecurity needs of U.S. election offices. To 
learn more, visit CISecurity.org or follow us on Twitter: @CISecurity.
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