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GDPR e a conformidade global de 
privacidade de dados  
Usando RidgeBot™

white paper

Garanta a proteção da privacidade dos dados com testes de penetração
e validação de segurança contínuos e acessíveis.
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Este white paper examina como o teste de penetração RidgeBot e a validação de segurança pode ajudar as 
organizações a cumprirem os requisitos legais relativos ao privacidade digital e a segurança de informações 
pessoais confidenciais. O documento se concentra no GDPR, a legislação de privacidade de dados da UE, 
juntamente com a cobertura do POPIA (África do Sul), LFPDPPP (México) e LGPD (Brasil).

Embora a legislação de cada país seja diferente e específica para sua região, os requisitos técnicos de 
segurança são geralmente parecidos em todos os casos. Eles seguem os mesmos tópicos gerais sobre o que 
fazer e como garantir a proteção adequada. Consequentemente, as informações neste documento são aplicáveis 
à conformidade técnica com as leis de proteção de dados em todo o mundo.

No meio século atual, o mundo experimentou a digitalização incessante da vida 
financeira e pessoal dos cidadãos. Estamos experimentando a interconectividade 
cada vez maior da economia global e do comércio, vendas, uso e abuso de dados 
pessoais confidenciais armazenados eletronicamente. Muitos países ao redor do 
mundo implementaram ou revisaram o legislatura correspondente para manter os 
dados confidenciais armazenados e compartilhados com segurança e fora do alcance 
de criminosos maliciosos que usam dados pessoais para roubo de identidade e 
muitos outros fins fraudulentos e exploradores.

Em 2016, a União Europeia (UE) promulgou o Regulamento 
Geral de Proteção de Dados (GDPR), uma lei que estipula 
requisitos de privacidade de dados, considerado o 
padrão ouro de privacidade de dados em todo o mundo. 
O GDPR substituiu a antiga lei da Diretiva Europeia de 
Proteção de Dados de 1995 e foi totalmente implementado 
e aplicado nos estados-membros da UE desde maio de 
2018. A maioria dos países ao redor do mundo mantém 
leis nacionais de proteção de dados que buscam objetivos 
semelhantes aos do GDPR: a “proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses dados”.

Grande parte do conteúdo jurídico das disposições do GDPR - e leis relacionadas de 
outros países - é orientado para considerações não técnicas. Considerações como 
processos organizacionais, responsabilidades administrativas, cláusulas que devem 
ser incorporadas aos contratos, estabelecem justificativas legais para a coleta e 
armazenamento de dados pessoais, que exigem uma violação, e o que rege o tempo 
de retenção de dados urgentes.

Mas também há um conjunto de requisitos técnicos relativos ao armazenamento, 
processamento, transmissão e acesso de dados sensíveis (eletrônicos ou não) que 
coloca a segurança de dados e rede em primeiro lugar.

Conformidade legal. A privacidade de dados não pode existir sem segurança de 
dados.

Resumo

Introdução
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Segurança de dados e rede
A transformação digital da economia global, negócios e operações governamentais 
tem visto um rápido crescimento em tecnologias de defesa de segurança, como 
criptografia, firewalls de última geração, métodos de filtragem, detecção de malware, 
autenticação multifator e vigilância.

Apesar dos avanços nessas tecnologias defensivas, redes, servidores e aplicativos 
estão continuamente sob a ameaça de métodos cada vez mais criativos e sofisticados. 
As violações aumentam continuamente em número, tamanho e danos infligidos pelos 
invasores.

Tendências da indústria

Os mecanismos de segurança defensiva tradicionais não protegeram adequadamente 
as redes, centros de dados, hosts e aplicativos contra infiltrações, ataques e 
violações. A eficácia dos mecanismos defensivos da segurança tradicional gira em 
torno do conceito de segurança fronteira, embora cada vez mais, as tendências da 
indústria em SaaS, IaaS, computação em nuvem, IoT, virtualização e mobilidade 
turvaram ou turvaram as fronteiras em redes e sistemas de armazenamento e 
processamento de computação.

A postura de segurança também sofre porque, embora os ataques tenham aumentado 
em número, sutileza e precisão, os recursos de TI para medidas de segurança, 
auditorias e atividades de proteção ficaram mais restritos.

Teste de penetração

O rápido aumento dos incidentes de ameaças e sofisticação tornaram imperativo 
reforçar as posturas de segurança com métodos ativos e ofensivos. Não se trata de 
suplantar, mas sim de complementar as medidas defensivas tradicionais, conhecido 
como sondas de teste de penetração para detectar vulnerabilidades, que são 
corrigidas antes de serem exploradas.

      

</>
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O teste de penetração costuma ser caro, exige muitos recursos, interrompe o processo 
e costuma ser manual, e é executado periodicamente (por exemplo, anualmente) ou 
quando houver uma próxima auditoria ou outra necessidade de garantia para obter ou 
reafirmar a conformidade com uma das muitas regras e regulamentos globais relativos 
a informações financeiras, pessoais, de saúde ou confidenciais adicionais. Os testes 
periódicos deixam o seu ambiente vulnerável durante os períodos frequentemente 
longos entre as auditorias que executam a validação do teste de penetração 
programado.

Validação contínua automatizada com RidgeBot

RidgeBot é um robô inteligente que fornece serviços de validação de segurança 
Monitoramento automatizado e contínuo de baixo custo para fortalecer sua postura de 
segurança em todos os momentos e fornecer monitoramento de conformidade sempre 
ativo. Possui conhecimento coletivo integrado em tempo real sobre as ameaças mais 
recentes, vulnerabilidades, explorações e métodos e técnicas de hacking de última 
geração auxiliados por AI / ML. Escala conforme necessário e é executado como uma 
VM, em um dispositivo ou como SaaS.

O RidgeBot automatiza o teste de penetração, tornando-o uma ferramenta de alto uso 
contínuo, integral para sua política e procedimentos de segurança, em vez de um 
exercício de teste único e caro.

RidgeBot é o seu assistente de robô particular detalhando como e onde um hacker 
pode comprometer seus ativos com sucesso. Ele recomenda passo a passo como 
construir e manter seus ativos de uma forma segura e protegida.

O RidgeBot faz muito mais do que um teste de penetração: ele auto-descobre 
ativos e então prossegue para testá-los continuamente, iterativamente, totalmente 
automatizado, em escala, e explorar vulnerabilidades encontradas. Em seu relatório, 
alerta sobre a lista de vulnerabilidades perigosas que foram exploradas com sucesso, 
bem como uma lista de vulnerabilidades inexploradas de prioridade mais baixa. Isso 
significa que sua rede está sempre bloqueada, sempre atualizada com patches, 
sempre pronto para ser auditado e sempre pronto para apresentar evidências do 
postura de segurança, tudo a um custo mínimo e com intervenção humana.
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RidgeBot fornece os seguintes recursos principais:
• Descoberta: Rastreia automaticamente seu ambiente para identificar e documentar os

tipos de ativos (incluindo redes, hosts, aplicativos, plug-ins, imagens, dispositivos IO e
dispositivos móveis) e as superfícies de ataque desses ativos.

• Digitalizando: Ativos e superfícies de ataque são explorados em busca de vulnerabilidades,
aproveitando a plataforma de inteligência contra ameaças de ponta da RidgeSecurity - um
banco de dados coletivo de conhecimento de vulnerabilidade - que inclui mais de 2 bilhões
de dados de inteligência de segurança, 100 milhões de bibliotecas de ataque e 150.000
bibliotecas de exploração.

• Explorar: As técnicas / modos de ataque assistido por AI / ML exploram automaticamente
as vulnerabilidades encontradas. As descobertas são documentadas junto com as
recomendações de reparo em relatórios precisos, confiáveis e utilizáveis. Os algoritmos de
AI / ML são baseados em uma base de conhecimento especializada para guiar o RidgeBot
na localização do caminho de ataque e na seleção do caminho para lançar ataques
baseados em aprendizado iterativo ao longo do caminho. Os ataques alcançam uma
cobertura de teste muito mais ampla e uma inspeção mais profunda do que os métodos
tradicionais de teste de penetração.

• Priorização de risco pós-exploração: RidgeBot visualiza a cadeia da morte e quantifica
os riscos com base em vários fatores para fornecer às organizações uma classificação
detalhada e específica das vulnerabilidades mais perigosas. Ao se concentrar em
vulnerabilidades exploráveis específicas (uma porcentagem de um único dígito), a análise
do RidgeBot reduz drasticamente o trabalho manual necessário para classificar e corrigir
vulnerabilidades.
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Visão geral do GDPR
O Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) é uma lei adotada pela União 
Europeia (UE) em abril de 2016, e em vigor a partir de 25 de maio de 2018, com o 
Regulamento (UE) 2016/679 como a versão atual. O GDPR visa segurança e proteção 
de dados pessoais de indivíduos da UE e substitui à antiga Diretiva de Proteção de 
Dados de 1995. As disposições do GDPR compreendem uma mudança de longo 
alcance na regulamentação da privacidade de dados na UE e cobre um amplo 
espectro de requisitos operacionais, administrativos, processuais e técnicos.

Tipo de requisito: O GDPR é uma lei da UE sobre proteção de dados privacidade na 
União Europeia (UE) e no Espaço Econômico Europeu (EEE).

Aplicabilidade geográfica:  A lei foi elaborada e aprovada pela União Europeia (UE), 
mas é extraterritorial. Impõe obrigações a organizações em todo o mundo se os dados 
relativos a pessoas da UE são endereçados ou recolhidos. Por exemplo, qualquer 
organização que registre ou armazene uma conta online ou perfil de um indivíduo 
da UE está sujeita à conformidade com o GDPR, independentemente da localização 
física ou propriedade da empresa. Especificamente, o GDPR se aplica a qualquer 
organização que:

• Tem presença comercial na UE

• Oferece bens ou serviços para pessoas da UE

• Coleta e armazena dados sobre um indivíduo da UE, ou o comportamento e preferências
individuais

A propriedade: Parlamento da União Europeia (UE).

Verificação de conformidade e aplicação de regulamentos: Conformidade com O 
PIR é feito pelo órgão regulador individual, ou autoridades de supervisão (SA), de 
cada país membro da UE. O SA assessora empresas sobre como cumprir, realizar 
auditorias, realizar investigações, revisar certificações, impor multas administrativas e 
tomar outras medidas para verificar ou fazer cumprir a lei.

Mais informações:

• Informações gerais e recursos sobre o PIBR: gdpr.eu

• Texto dos artigos da lei GDPR: gdpr-info.eu

https://gdpr.eu
https://gdpr-info.eu
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Leis de privacidade de dados em 
outros países
Na África do Sul: Visão geral do POPIA

A Lei de Proteção de Informações Pessoais (POPIA) é uma legislação que protege 
a integridade e a confidencialidade das informações privadas. A lei visa promover 
o direito à privacidade contido na Constituição da África do Sul, ao mesmo tempo
em que protege o fluxo de informações e promove o direito de acesso e proteção à
informação.

A seção da lei aplicável às medidas de segurança e salvaguardas de dados 
técnicos e redes aparece no capítulo 3 “Tratamento de informações pessoais 
em geral”, parte A “Tratamento de informações pessoais em geral”, condição 7 
“Garantias de segurança”, seção 19 “ Medidas de segurança sobre a integridade 
e confidencialidade das informações pessoais”; e seção 22 sobre a notificação de 
violações “Notificação de riscos de segurança”.

Tipo de requisito: POPIA é uma lei sul-africana sobre proteção e privacidade de 
dados.

Aplicabilidade geográfica: POPIA se aplica a todos os tipos de empresas, sejam 
sediadas na África do Sul ou fora da África do Sul, mas processa informações 
pessoais dentro da África do Sul.

Propriedade: A POPIA foi estabelecida pelo Parlamento da África do Sul em 
novembro de 2013, com uma data geral de início em 1o de julho de 2020 (enquanto 
algumas pequenas seções têm datas diferentes).

Verificação do cumprimento e aplicação da lei: A lei POPIA inclui o estabelecimento 
de um regulador de informação com poderes e obrigações para fazer cumprir a lei.

Mais informações:

• Lei de Proteção de Informações Pessoais (POPI): https://popia.co.za/

http://https/popia.co.za/
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México: Visão geral do LFPDPPP

A Lei Federal de Proteção de Dados Pessoais Detidos por Partes Privadas ( LFPDPPP ) 
do México protege dados pessoais mantidos por indivíduos e entrou em vigor em 6 de 
julho de 2010. A lei foi revisada e complementada com legislação adicional em 2011, 
2013, 2014 e 2018. A lei LFPDPPP rege como o setor privado pode coletar, processar 
e divulgar os dados pessoais das pessoas.

A utilização de todos os dados pessoais deve ser justificada, e a lei segue 
nove princípios: legitimidade, consentimento, informação, qualidade, finalidade, 
lealdade, proporcionalidade e responsabilidade. Salvaguardas técnicas, físicas 
e administrativas, políticas de segurança e responsabilidades de segurança para 
garantir a segurança das informações pessoais são regidos pelo princípio de 
“responsabilidade”.

Ao contrário do GDPR, a lei LFPDPPP se aplica apenas a pessoas físicas ou 
jurídicas que processam dados pessoais e àquelas que divulgam os dados para uso 
comercial. Não cobre o governo ou empresas de informações de crédito regidas pela 
Lei de Regulamentação de Empresas de Informações de Crédito ou entidades que 
coletam e armazenam dados pessoais exclusivamente para uso pessoal.

Tipo de requisito: O LFPDPPP é uma lei federal mexicana sobre proteção e 
privacidade de dados.

Aplicabilidade geográfica: A lei se aplica principalmente no México. As empresas 
localizadas fora do México estão sujeitas à lei apenas quando os dados pessoais 
coletados no México são transferidos para fora do México.

Propriedade: O LFPDPPP foi estabelecido pelo Congresso mexicano em abril de 
2010.

Verificação do cumprimento e aplicação da lei: O Instituto Nacional para a 
Transparência, Acesso à Informação e Proteção de Dados Pessoais (INAI) é 
responsável por fazer cumprir a lei, investigar os infratores denunciados e aplicar 
multas.

Mais informações:

• Lei LFPDPPP (em espanhol): http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_
LFPDPPP.pdf

• Instituto Nacional de Transparência, Acesso à Informação e Proteção de Dados Pessoais
(INAI): https://home.inai.org.mx/

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPDPPP.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPDPPP.pdf
https://home.inai.org.mx


9GDPR e documento de conformidade mundial sobre© 2021 Ridge Security Technology Inc   www. Ridgesecurity.a1

Brasil: Visão Geral LGPD

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) do Brasil ( Lei Geral de Proteção 
de Dados ) foi aprovada em 14 de agosto de 2018 e entrou em vigor em fevereiro de 
2020. A lei abrange o tratamento de dados pessoais, incluindo meios digitais, por uma 
pessoa singular ou coletiva para proteger os direitos fundamentais de liberdade e 
privacidade.

Tipo de requisito:  A LGPD é uma lei brasileira de proteção e privacidade de dados.

Aplicabilidade geográfica: Como o GDPR, a LGPD se aplica extraterritorialmente 
para qualquer empresa ou organização que processa os dados dados pessoais de 
pessoas no Brasil, independentemente da localização dessa empresa ou organização.

Propriedade: A LGPD foi criada pelo governo brasileiro em agosto de 2018. 
Verificação do cumprimento e aplicação da lei: A Autoridade Nacional de

Proteção de Dados (ANPD) foi criada para fiscalizar a aplicação da lei.

Mais informações:

• Comparação entre o GDPR e a LGPD: https://gdpr.eu/gdpr-vs-lgpd/

• Lei LGPD (em português): https://www.gov.br/defesa/pt-br/acesso-a-informacao/lei-geral-
de- protecao-de-dados-personal-lgpd

https://gdpr.eu/gdpr-vs-lgpd/
https://www.gov.br/defesa/pt-br/acesso-a-informacao/lei-geral-de-%20protecao-de-dados-personal-lgpd
https://www.gov.br/defesa/pt-br/acesso-a-informacao/lei-geral-de-%20protecao-de-dados-personal-lgpd
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Aplicação da legislação GDPR
O GDPR é composto por 99 artigos e 173 decretos, cujo conteúdo pode ser 
consultado aquí. Os artigos incluem os requisitos legais que as organizações 
devem seguir para demonstrar conformidade, enquanto os considerandos fornecem 
informações adicionais de apoio para complementar os artigos.

Sete princípios formam a base do GDPR, que são descritos no artigo 5. O princípios 
em que medidas de segurança de dados digitais e salvaguardas que as ofertas 
da RidgeBot podem ser úteis no cumprimento são encontradas em “Integridade e 
Confidencialidade” (# 7) e “Responsabilidade” (# 8).Legalidad

1. Legalidade

2. Justiçaetransparência

3. Limitação de propósito

4. Minimização de dados

5. Acurácia

6. Limitação de armazenamento

7. Integridade e confidencialidade

8. Prestaçãodecontas

O Artigo 5 [1f] estabelece que “os dados pessoais serão processados de uma 
forma que garanta a segurança adequada dos dados pessoais, incluindo proteção 
contra processamento não autorizado ou ilegal e contra perda acidental, destruição 
ou dano, usando medidas técnicas ou organizacionais adequadas (“integridade e 
confidencialidade“)”.

O artigo 5.o [2] estabelece que “o responsável pelo tratamento é responsável e pode 
demonstrar o cumprimento do n.o 1 (“responsabilidade”)”.

https://gdpr-info.eu
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Esboço do conteúdo GDPR

Para fornecer uma visão sobre onde o RidgeBot pode ajudar na conformidade, o 
esboço da estrutura GDPR abaixo destaca artigos específicos sobre segurança e 
proteção da integridade dos dados digitais.

Capítulo 1: Disposições gerais

— Artigo 1: Objetivo

— Artigo 2: Escopo do material

— Artigo 3: Cobertura territorial

— Artigo 4: Definições

Capítulo 2: Os Princípios

— Artigo 5: Princípios relativos ao tratamento de dados pessoais

— Artigo 6: Legalidade do processamento

— Artigo 7: Condições para consentimento

— Artigo 8: Condições aplicáveis ao consentimento da criança em relação ao serviços da 
sociedade da informação

— Artigo 9: Tratamento de categorias especiais de dados pessoais

— Artigo 10: Processamento de dados pessoais relacionados a condenações e crimes 
penalties.

— Artigo 11: Processamento que não requer identificação
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Capítulo 3: Direitos do titular dos dados

Sección 1: Transparencia y modalidades

— Artigo 12: Informação, comunicação e modalidades de exercício dos direitos do 
interessado que eles sejam transparentes

Seção 2: Informações e acesso a dados pessoais

— Artigo 13: Informações a serem fornecidas ao coletar dados pessoais dos interessados

— Artigo 14: Informações a serem fornecidas quando os dados não forem obtidos dados 
pessoais da parte interessada

— Artigo 15: Direito de acesso do interessado

Seção 3: Retificação e exclusão

— Artigo 16: Direito de retificação

— Artigo 17: Direito ao apagamento (“direito ao esquecimento”)

— Artigo 18: Direito de restrição de processamento

— Artigo 19: Obrigação de notificação sobre a retificação ou exclusão de dados dados 
pessoais ou restrição de tratamento

— Artigo 20: Direito à portabilidade de dados

Seção 4: Direito de contestar e tomada de decisão individual automatizada

— Artigo 21: Direito de objeção

— Artigo 22: Tomada de decisão individual automatizada, incluindo criação de perfil

Seção 5: Restrições

— Artigo 23: Restrições
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Capítulo 4: Controlador e processador

Seção 1: Obrigações gerais

— Artigo 24: Responsabilidade do controlador

— Artigo 25: Proteção de dados desde a concepção e por defeito

— Artigo 26: Controladores conjuntos

— Artigo 27: Os representantes dos controladores ou processadores não estabelecidos na 
união

— Artigo 28: Processador

— Artigo 29: Tratamento sob a autoridade do controlador ou do processador

— Artigo 30: Registros das atividades de produção

— Artigo 31: Cooperação com a autoridade supervisora

Seção 2: Segurança de dados pessoais

— Artigo 32: Segurança de processamento

— Artigo 33: Notificação de violação de dados pessoais à autoridade supervisora 

— Artigo 34: Comunicação de violação de dados pessoais à parte interessada

Seção 3: Avaliação do impacto da proteção de dados e consulta prévia

— Artigo 35: Avaliação do impacto da proteção de dados

— Artigo 36: Consulta prévia

Seção 4: Responsável pela proteção de dados

— Artigo 37: Designação do responsável pela proteção de dados

— Artigo 38: Posição do oficial de proteção de dados

— Artigo 39: Tarefas do oficial de proteção de dados

Seção 5: Códigos de conduta e certificação

— Artigo 40: Códigos de conduta

— Artigo 41: Vigilância de códigos de conduta aprovados

— Artigo 42: Certificação

— Artigo 43: Organismos de certificação



14GDPR e documento de conformidade mundial sobre© 2021 Ridge Security Technology Inc   www. Ridgesecurity.a1

Capítulo 5: Transferências de dados pessoais para outros países ou 
organizações internacionais

• Artigo 44: Princípio geral para transferências

• Artigo 45: Transferências com base em uma decisão de adequação

• Artigo 46: Transferências sujeitas a salvaguardas adequadas

• Artigo 47: Regras corporativas vinculativas

• Artigo 48: Transferências ou divulgações não autorizadas pela legislação da União

• Artigo 49: Exceções para situações específicas

• Artigo 50: Cooperação internacional para a proteção de dados pessoais

Capítulo 6: Autoridades de Supervisão Independentes

Seção 1: Estado independente

— Artigo 51: Autoridade de supervisão

— Artigo 52: Independência

— Artigo 53: Condições gerais para membros da autoridade de supervisão 

— Artigo 54: Regras sobre o estabelecimento da autoridade de supervisão

Seção 2: Competência, Tarefas e Poder

— Artigo 55: Jurisdição

— Artigo 56: Competência da autoridade supervisora principal

— Artigo 57: Tarefas

— Artigo 58: Poderes

— Artigo 59: Relatórios de atividades
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Capítulo 7: Colaboración y Consistencia

Seção 1: Cooperação

— Artigo 60: Cooperação entre a autoridade supervisora principal e as outras autoridades 
supervisores interessados

— Artigo 61: Assistência mútua

— Artigo 62: Operações conjuntas de autoridades de supervisão

Seção 2: Consistência

— Artigo 63: Mecanismo de coerência

— Artigo 64: Parecer do Conselho

— Artigo 65: Resolução de controvérsias pelo Conselho

— Artigo 66: Procedimento de urgência

— Artigo 67: Troca de informações

Seção 3: Conselho Europeu de Proteção de Dados

— Artigo 68: Conselho Europeu de Proteção de Dados

— Artigo 69: Independência

— Artigo 70: Tarefas do Conselho

— Artigo 71: Relatórios

— Artigo 72: Procedimento

— Artigo 73: Presidente

— Artigo 74: Tarefas da Presidência

— Artigo 75: Secretariado

— Artigo 76: Confidencialidade

Capítulo 8: Recursos, responsabilidades e penalidades

• Artigo 77: Direito de apresentar queixa a uma autoridade de supervisão

• Artigo 78: Direito a um recurso judicial efetivo contra uma autoridade de supervisão

• Artigo 79: Direito a um recurso judicial efetivo contra um controlador ou processador

• Artigo 80: Representação das partes interessadas

• Artigo 81: Suspensão do processo

• Artigo 82: Direito a compensação e responsabilidade

• Artigo 83: Condições gerais para a aplicação de multas administrativas

• Artigo 84: Penalidades
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Capítulo 9: Disposições sobre Situações de Processamento Específicas

• Artigo 85: Tratamento e liberdade de expressão e informação

• Artigo 86: Processamento e acesso público a documentos oficiais

• Artigo 87: Processamento do número de identificação nacional

• Artigo 88: Processamento no contexto do emprego

• Artigo 89: Salvaguardas e exceções relacionadas ao processamento para fins de
arquivamento de interesse público, pesquisa científica ou histórica ou estatística

• Artigo 90: Obrigações de sigilo

• Artigo 91: Os regulamentos atuais de proteção de dados de igrejas e associações
religioso

Capítulo 10: Leis Delegadas e Leis de Execução

• Artigo 92: Exercício da delegação

• Artigo 93: Procedimento de comitê

Capítulo 11: Condições Finais

• Artigo 94: Revogação da Diretiva 95/46 / CE

• Artigo 95: Relação com a Diretiva 2002/58 / CE

• Artigo 96: Relação com acordos previamente celebrados

• Artigo 97: Relatórios da Comissão

• Artigo 98: Revisão de outros atos jurídicos da União em matéria de proteção de dados

• Artigo 99: Validade e aplicação



17GDPR e documento de conformidade mundial sobre© 2021 Ridge Security Technology Inc   www. Ridgesecurity.a1

Como o RidgeBot pode ajudar?
Em um sentido geral, RidgeBot encontra déficits de segurança em seus ativos e 
fornece orientação sobre como os problemas podem ser resolvidos imediatamente. 
Além disso, o RidgeBot ajuda você a manter continuamente uma postura padrões de 
segurança que sempre atendem aos padrões de segurança e expectativas dos dados 
e, por implicação, privacidade de dados.

Alguns dos principais benefícios do RidgeBot para a postura de segurança da sua 
organização incluem:
• Melhorar e simplificar o processo e as atividades de segurança

— Descubrir, fazer o inventário e documentar os componentes do sistema, ativos e
superfícies de ataque. Como o RidgeBot é totalmente automatizado, você pode fazer 
isso continuamente ou em intervalos muito mais frequentes do que os processos 
manuais periódicos anteriores.

— Os relatórios ajudam a documentar as 
vulnerabilidades encontradas, exploradas, 
corrigidas e validadas.

— Os relatórios fornecem uma classificação clara de 
riscos para concentrar a atividade de remediação 
manual nas vulnerabilidades de maior risco.

— A flexibilidade do RidgeBot permite que você 
execute Testes de ataque de dentro e fora de seu 
meio Ambiente.

— A Base de Conhecimento da Plataforma de Inteligência de Ameaças da RidgeSecurity 
garante que você esteja sempre atualizado com informações sobre vulnerabilidades de 
segurança líderes do setor.

— Execute varreduras e ataques RidgeBot como parte padrão de sua política de segurança 
contínua.

Visão Geral

Avaliação de risco ponderada

Fazendas verificadas Risco operacional não verificado

Alta

366
Média

79Baix

517

Explorado

14
Vulnerabilidade
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• Validação de segurança contínua

— O RidgeBot oferece endurecimento contínuo e inventário de ativos sem custo. Você pode
executar varreduras diferentes periodicamente ou continuamente, pois é totalmente 
automatizado, nenhuma intervenção manual é necessária até que uma vulnerabilidade 
seja relatada.

— Monitoramento contínuo e descoberta de ativos protegem contra intrusão de hackers 
causados por um funcionário (ou qualquer outra pessoa) acidental ou maliciosamente 
conectando IoT não confiável ou planejada, dispositivos sem fio ou outros dispositivos 
não autorizados ao ambiente.

— Os relatórios de varredura fornecem uma lista de vulnerabilidades exploráveis que 
devem ser corrigidas para documentar e resolvê-las. A saída do relatório garante que 
todas as atualizações de software e patches necessários para resolver vulnerabilidades 
perigosas sejam instaladas em todos os ativos afetados.

• Desenvolvimento de software DevOps / SecOps e teste de lançamento

— Use o RidgeBot durante o processo de desenvolvimento de software para garantir que
as práticas de codificação perigosas que apresentam vulnerabilidades nunca sejam 
incorporadas às novas versões do software.

— Use RidgeBot para proteger patches de software, atualizações de software, novos 
dispositivos e quaisquer alterações de configuração antes de apresentá-los ao ambiente 
de produção.

• Validação de postura de segurança

— Atacar contínua e iterativamente o ambiente de produção. Mantenha a postura
de segurança e descubra configurações incorretas em dispositivos ou serviços 
de segurança sem fio ou defensivos, como regras de firewall ou dispositivos 
UTM.

— Monitore e proteja continuamente as credenciais de acesso para ativos 
confidenciais.

• Auditoria de conformidade

— Varredura contínua de descoberta de ativos e tentativas de ataque e exploração
(e os relatórios emitidos) significam que seu ambiente está sempre pronto para 
auditoria.

— Use relatórios RidgeBot que apresentam testes para vulnerabilidades testadas, 
corrigidas e resolvidas.

• Respondendo a incidentes de segurança

— Os relatórios de varredura, contendo soluções recomendadas para cada vulnerabilidade
encontrada, fornecem informações críticas para sua equipe de resposta / escalação de 
incidentes de segurança.

— A classificação de risco de vulnerabilidades alimenta as prioridades e procedimentos de 
resposta a incidentes.

— Os ataques de exploração AI / ML da RidgeBot fornecem recursos forenses para 
investigar a origem e o caminho percorrido por uma violação e um guia passo a passo 
sobre como resolver a vulnerabilidade do ponto de entrada.
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RidgeBot inclui vários modelos de varredura que você pode usar além da flexibilidade 
para personalizar totalmente suas varreduras. Os modelos de sistema incluem:
• erificação completa: Este teste lança várias técnicas de ataque usadas por hackers no

mundo real. Com base em inteligência de ameaças e uma base de conhecimento de
exploração, o RidgeBot cria perfis de ativos, extrai vulnerabilidades e lança ataques contra
ativos alvo, que podem ser internos ou externos ao seu ambiente, em um ambiente privado
ou público.

• Escaneamento de senha fraca: Este teste lança ataques diretos ou iterativos com base em
informações confidenciais coletadas por meio de credenciais fracas ou vulnerabilidades de
acesso não autorizado. Os alvos dos ataques incluem redis, elasticsearch, ActiveMQ, banco
de dados, acesso à web e outros aplicativos.

• Varredura do Struts 2: Este teste lança ataques diretos ou iterativos com base em
Vulnerabilidades conhecidas de 1 dia ou dia detectadas em alvos usando o framework
Struts 2.

• Varredura do Weblogic: Este teste lança ataques diretos ou iterativos com base em
Vulnerabilidades conhecidas de 1 ou dia detectadas em alvos usando middleware
Weblogic.

• Varredura da web: Este teste lança ataques cibernéticos contra sites, aplicativos da web
e todas as superfícies de ataque relacionadas. Obtenha o controle do site de destino para
sites de desenvolvimento próprio e aqueles baseados em sistemas de gerenciamento de
contatos..

• Varredura de host: Este teste lança ataques diretos ou iterativos de dentro de um rede
corporativa para validar a resposta do sistema de segurança a uma ameaça interna. Os
sistemas de destino incluem todos os hosts e servidores internos acessíveis à rede.
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Como o RidgeBot pode ajudar na 
conformidade com a privacidade 
de dados?
Grande parte do texto das leis globais de proteção de dados - muitas delas 
influenciadas pela Regulamentação da União Europeia e contendo requisitos 
semelhantes em espírito e intenção, se não em sua formulação exata - enfoca 
administrativo, organizacional e de processo. O GDPR geralmente é mais abrangente 
e específico do que outras leis.

Os requisitos técnicos do GDPR, quando existentes, contêm temas recorrentes 
em diferentes capítulos e seções. Esses problemas técnicos exclusivos - conforme 
observado emergem dos artigos detalhados do GDPR e considerandos listados na 
seção seguinte - dão origem a uma série de requisitos genéricos de privacidade 
de dados não específicos do país que são discutidos em esta seção. Teste de 
penetração, classificação de vulnerabilidade, avaliação de risco, exploração 
assistida por vulnerabilidade inteligência artificial e multilinguismo, medidas corretivas 
recomendadas e Os relatórios rigorosos da RidgeBot podem fortalecer sua rede e 
ajudar cumpra as disposições legais de privacidade de dados de sua região.

Fundamentalmente, a privacidade dos dados não pode existir independentemente da 
segurança dos dados, e os recursos do RidgeBot garantem a segurança dos ativos 
(incluindo dados).
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Privacidade de dados por design e padrão

O Artigo 25 do GDPR exige a implementação econômica de princípios de proteção de 
dados técnicos adequados, bem como a integração das salvaguardas necessárias 
em todos aspectos das atividades de processamento de dados. Tanto a infraestrutura 
externa com PII (informações de identificação pessoal), como CRM, folha de 
pagamento e sistemas de e-mail, quanto a infraestrutura interna com PII, como 
servidores internos, equipamentos de rede e dispositivos de usuário final (laptops e 
desktops etc.) devem estar sujeitos à vulnerabilidade avaliações para confirmar se os 
sistemas estão atualizados, configurados corretamente e livres de malware.

USANDO RidgeBot PARA CUMPRIR

• A descoberta automatizada de ativos da RidgeBot pode ajudar a inventariar e
documentar todos os ativos de processamento de dados e superfícies de ataque
enquanto se prepara para a conformidade de privacidade de dados. A execução
dessa varredura descobre e documenta iterativamente quaisquer alterações na
presença de ativos que devem ser incluídos no inventário.

• A descoberta automatizada de ativos do RidgeBot pode verificar adicionalmente em
uma base contínua, se nenhum dispositivo novo e não planejado está conectado
à infraestrutura que apresenta vulnerabilidades. Por exemplo, um invasor pode
configurar um ponto de acesso sem fio não autorizado ou instalar um dispositivo IoT
que permite o acesso remoto à rede interna.

• Execute uma varredura de teste de penetração em todos os sistemas internos, bem
como em quaisquer ativos e serviços hospedados em nuvem ou provedor.

• Execute varreduras completas, com a exploração ativada para as vulnerabilidades
encontradas, como uma parte regular de sua política / processo para endurecer
patches de software, atualizações de software, novos dispositivos e quaisquer
alterações de configuração antes de colocá-los ao vivo no ambiente de produção.

• Execute varreduras completas, com a exploração ativada para as vulnerabilidades
encontradas, como uma parte regular dos processos de desenvolvimento e validação
de software.

Proteção contra acesso acidental ou malicioso, destruição, vazamento e 
adulteração

As leis de privacidade de dados exigem que você implemente e garanta proteção 
contra qualquer destruição, perda, alteração, divulgação não autorizada ou acesso 
não autorizado a dados pessoais, acidental, ilegal ou malicioso. Uma solução óbvia é 
usar criptografia sempre que possível e necessário.

USANDO RidgeBot PARA CUMPRIR

• Execute uma varredura de senha fraca em todos os ativos para documentar e resolver
vulnerabilidades de credenciais de login.

• Certifique-se de que uma varredura visando especificamente as vulnerabilidades
relacionadas à criptografia seja parte da política para controles criptográficos.

• O teste de penetração pode revelar pontos fracos nos processos e sistemas de
segurança física que podem conceder a um invasor acesso físico ou eletrônico a
sistemas ou áreas seguras ou permitir a adulteração de câmeras de vigilância ou
filmagens armazenadas.
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Confidencialidade e resiliência contínuas

A terminologia das leis de privacidade de dados não apenas exige conformidade, mas 
também em uma base contínua. Essa pode ser uma proposta cara se você precisar 
contratar uma empresa externa para fazer um teste de penetração único.

USE RidgeBot PARA CUMPRIR

• Os recursos de teste de penetração totalmente automatizados do RidgeBot
podem ser executados de maneira econômica sempre que necessário, em
vez de fazer testes ocasionais de uma só vez. Isso garante a tranquilidade
de que seus ativos estão continuamente bloqueados e que novas
vulnerabilidades são detectadas imediatamente após - ou frequentemente
antes - serem introduzidas em sua produção.

• Execute varreduras de descoberta de ativos automatizadas regulares para
garantir que todos os ativos e superfícies de ataque sejam identificados
e documentados. Essas varreduras podem verificar ainda mais, em uma
base contínua, que nenhum dispositivo novo e inesperado que apresenta
vulnerabilidades se conecta à infraestrutura.

Documentação e Registro

Um requisito fundamental das leis de proteção de dados é documentar tudo: 
atividades, eventos, medidas tomadas, salvaguardas instituídas, vulnerabilidades 
encontradas, avaliações de risco, avaliações de impacto, medidas corretivas 
tomadas, etc. Ao contrário da conformidade com os padrões da indústria, não existe 
um processo de “certificação” para as leis de privacidade de dados. Esses são 
requisitos legais e, portanto, aplicam-se continuamente e, como acontece com outras 
leis, é sua responsabilidade garantir a conformidade contínua. No caso de uma 
auditoria, relatório, investigação ou violação, você deve estar preparado para fornecer 
evidências documentais e justificativas para sua postura de segurança e vigilância 
legal.

USE RidgeBot PARA CUMPRIR

• Os relatórios de varredura do RidgeBot - resultados da mesma varredura executados
repetidamente em um cronograma fixo - podem ajudá-lo a reunir documentação
consistente e comparável das vulnerabilidades encontradas, classificações de
vulnerabilidade, explorações bem-sucedidas e ações de mitigação e correção
tomadas.

• As etapas corretivas recomendadas nos relatórios RidgeBot fornecem evidências de
que os perigos estão sendo encontrados, medidos, revisados e tratados de forma
adequada.

• Execute uma varredura para garantir que todos os sistemas ou dispositivos usados
para documentar eventos e atividades estejam protegidos contra credenciais fracas
ou outras vulnerabilidades de software / malware, vulnerabilidades às quais um
hacker pode obter acesso para apagar ou alterar registros, vigilância por vídeo ou
informações de trilha de auditoria.

REQUERIMENTOS TÉCNICOS
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Avaliação de risco e eficácia

As leis de privacidade de dados exigem que você verifique, avalie e avalie regularmente 
a eficácia de suas medidas de segurança. Na prática, isso significa fazer uma varredura 
contínua de vulnerabilidade e testes de penetração. A varredura de vulnerabilidade avalia 
cada sistema visível na Internet pública e verifica se os sistemas operacionais, software 
e patches / segurança estão instalados e atualizados. Você deve manter e disponibilizar, 
mediante solicitação, avaliações objetivas de risco e impacto, avaliações e medidas de 
mitigação planejadas para lidar com os riscos.
Embora as avaliações de impacto sejam principalmente tarefas administrativas ou de 
gerenciamento, a avaliação de risco é baseada na avaliação digital de seus ativos. Além 
disso, as leis reconhecem que a economia digital muda com o tempo e exigem que você 
fique à frente dos avanços tecnológicos para acompanhar as novas adições e mudanças 
no cenário de ameaças.

USE RidgeBot PARA CUMPRIR

• A capacidade de teste de penetração do RidgeBot identifica, analisa e avalia
todos os riscos encontrados. Os relatórios de varredura fornecem uma lista
classificada de vulnerabilidades encontradas com base na probabilidade de
cada vulnerabilidade de ser explorada, incluindo aquelas exploradas com
sucesso durante o teste. Os relatórios também avaliam com etapas granulares
para corrigir cada vulnerabilidade.

• Execute varreduras totalmente habilitadas para exploração em busca de
vulnerabilidades encontradas como parte regular de sua política / processo
para proteger patches de software, atualizações de software, novos
dispositivos e quaisquer alterações de configuração antes de apresentá-los
ao vivo no ambiente de produção.

• O mecanismo de exploração AI / ML integrado da RidgeBot usa a base de
conhecimento de técnicas de ataque líderes da indústria da RidgeSecurity
e garante que seus ativos sejam sempre protegidos com a inteligência
de vulnerabilidade mais atualizada. É a melhor maneira de detectar
vulnerabilidades técnicas emergentes de forma estruturada e sistemática.

Notificações de violação e responsabilidade forense

Um requisito comum das leis de proteção de dados é a obrigação de tornar públicas 
as infrações dentro de um determinado período e informar as pessoas afetadas dos 
dados expostos na infração. O GDPR da UE exige uma notificação dentro de 72 horas 
após a descoberta da violação. Obviamente, a obrigação de relatar é simplificada 
e suportada pela velocidade com que informações forenses detalhadas e precisas 
podem ser obtidas de seus sistemas.

USE RidgeBot PARA CUMPRIR

• Os relatórios do scanner de teste de penetração - que incluem correções
recomendadas para cada vulnerabilidade - fornecem informações críticas para sua
equipe de escalação / resposta de incidentes forenses ou de segurança para garantir
o tratamento oportuno e eficaz de todas as situações.

• Uma varredura forense - após a ocorrência de um incidente de segurança - pode
ajudar a determinar onde e como a violação ocorreu. A partir daí, você pode extrapolar
quais sistemas e quais dados foram expostos.
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Artigos e causas do GDPR
Abaixo estão alguns trechos dos requisitos do GDPR relacionados à postura de 
segurança de dados técnicos e de rede. O texto completo da legislação da UE sobre 
o GDPR pode ser visualizado aqui.

Artigo 25 ”Proteção de dados desde a concepção e por padrão”

O artigo 25 [1] estabelece que “Tendo em conta ... o custo da aplicação ... bem como 
os riscos de probabilidade e gravidade variáveis ... colocados pelo processo,

o responsável pelo mesmo ... aplicará o medidas técnicas e organizacionais
apropriado ... com o objetivo de aplicar os princípios da proteção de dados ... de
forma eficaz e integrar as salvaguardas necessárias no processo ... “

Artigo 30 “Registros de atividades de processamento”

O artigo 30 [1] estabelece que “Cada responsável pelo tratamento ... manterá um 
registro das atividades de tratamento sob sua responsabilidade.”

Artigo 32 ”Segurança de processamento”

O artigo 32 [1] estabelece que “... a pessoa responsável pelo tratamento ... aplicará as 
medidas técnicas adequadas ... para garantir um nível adequado de segurança para 
o risco, incluindo [a] ... criptografia do dados pessoais; [b] capacidade de garantir a
confidencialidade, integridade, disponibilidade e resistência permanente dos sistemas
e serviços de tratamento ”.

O artigo 32 [2] estabelece que “Na avaliação do nível de segurança adequado, 
serão levados em consideração os riscos decorrentes do tratamento ... de destruição 
acidental ou ilícita, perda, alteração, divulgação não autorizada ou acesso a dados. 
Dados pessoais transmitidos , armazenado ou processado de outra forma”.

Artigo 33 “Notificação de uma violação de dados pessoais”

O artigo 33.o [1] estabelece que “Em caso de violação de dados pessoais, o 
responsável pelo tratamento deve, o mais tardar 72 horas após ter tomado 
conhecimento, notificar a ... autoridade de supervisão...”

O Artigo 33 [3a] estabelece que “A notificação ... descreverá a natureza da violação 
de dados pessoais, incluindo ... as categorias e o número aproximado de partes 
interessadas e as categorias e o número aproximado de registros de dados pessoais 
afetados ...”

REQUERIMENTOS TÉCNICOS
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Artigo 34 “Comunicação de violação de dados pessoais ao interessado”

O artigo 34 [3a] estabelece que “A comunicação à parte interessada ... não será 
necessária se qualquer uma das seguintes condições for satisfeita ... o controlador 
aplicou as medidas de proteção técnicas e organizacionais adequadas, e essas 
medidas foram aplicadas ao dados pessoais afetados pela ... violação de dados ... em 
particular aqueles que tornam os dados pessoais ininteligíveis para qualquer pessoa 
que não esteja autorizada a acessá-los, como criptografia ... “

Artigo 35 “Avaliação do impacto da proteção de dados”

O artigo 35.o [7-D] estabelece que “A avaliação deve conter ... as medidas previstas 
para fazer face aos riscos, incluindo salvaguardas, medidas de segurança e os 
mecanismos para garantir a proteção dos dados pessoais e para demonstrar 
conformidade com este regulamento ... “

Causa 6 “Garantir um alto nível de proteção de dados apesar do aumento do 
compartilhamento de dados”

O Caso 6 afirma que “Os rápidos avanços tecnológicos e a globalização trouxeram 
consigo novos desafios para a proteção de dados pessoais. A escala da coleta e 
compartilhamento de dados pessoais aumentou consideravelmente.

A tecnologia permite que empresas privadas e autoridades públicas usem dados 
pessoais em uma escala sem precedentes para realizar suas atividades. Os 
indivíduos colocam cada vez mais informações pessoais disponíveis ao público e em 
todo o mundo. A tecnologia transformou a economia e a vida social e deve facilitar 
ainda mais o livre fluxo de dados pessoal dentro da União e a transferência

a países terceiros e organizações internacionais, garantindo simultaneamente um 
elevado nível de protecção dos dados pessoais “

Causa 39 “Princípios de processamento de dados”

O caso 39 afirma que “Os dados pessoais devem ser processados de uma forma que 
garanta a segurança adequada e a confidencialidade dos dados pessoais, até mesmo 
para prevenir o acesso não autorizado ou uso de dados pessoais e os equipamentos 
utilizados para o processamento “.
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Causa 49 “A segurança das redes e da informação como principal interesse 
legítimo”

A causa 49 afirma que “O processamento de dados pessoais na medida estritamente 
necessário e proporcionado para garantir a segurança das redes e informação, ou 
seja, a capacidade de uma rede ou sistema de informação de resistir, com certo grau 
de confiança, a eventos acidentais ou ações ilícitas ou maliciosas que comprometem 
a disponibilidade, autenticidade, integridade e confidencialidade dos dados pessoais 
armazenados ou transmitido, e a segurança dos serviços relacionados oferecidos por 
essas redes e sistemas, ou que podem ser acessados por meio deles ... Isso pode 
incluir, por exemplo, prevenção acesso não autorizado a redes de comunicações 
eletrônicas e distribuição código malicioso e impedindo ataques de “negação de 
serviço” e danos a computadores e sistemas de comunicações eletrônicas. “

Causa 76 “Avaliação de risco”

O caso 76 afirma que “o risco deve ser avaliado com base em uma avaliação objetiva ... 
[para estabelecer] se as operações de processamento de dados envolvem alto risco 
ou alto risco.”

Causa 78 “Medidas técnicas e organizacionais apropriadas”

O caso 78 afirma que”... o controlador deve adotar políticas leis internas e aplicam 
medidas que cumpram em particular com os princípios de proteção de dados 
desde a concepção e de protecção de dados por defeito “. Essas medidas podem 
consistir em ... permitir que o controlador crie e melhore os recursos de segurança. 
Ao desenvolver, projetar, selecionar e usar aplicativos, serviços e produtos ... os 
produtores de produtos, serviços e aplicativos devem ... levar em consideração o 
direito à proteção de dados ao desenvolver e projetar esses produtos, serviços e 
aplicativos e ... garantir que os controladores e processadores possam cumprir suas 
obrigações em relação à proteção de dados “
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Causa 82 “Registro das atividades de produção”

O caso 82 diz que “Cada controlador ... deve ... disponibilizar os registros, mediante 
solicitação, para [a autoridade supervisora] ...”

Causa 83 “Segurança de processamento”

A Causa 83 afirma que “... o controlador ... deve avaliar os riscos inerentes ao 
processamento e implementar medidas para mitigar esses riscos, como a criptografia 
...”

Causa 84 “Avaliação de risco e avaliação de impacto”

O Caso 84 estabelece que “... o controlador deve estar encarregado de conduzir uma 
avaliação dos efeitos da proteção de dados para avaliar, em particular, a origem, 
natureza, particularidade e gravidade deste risco. O resultado da avaliação deve 
... [determinar] as medidas adequadas a serem tomadas para demonstrar que o 
tratamento de dados pessoais está em conformidade com ... “

Causa 90 “Avaliação do impacto da proteção de dados”

La causa 90 establece que “...el responsable del tratamiento debe llevar a cabo 
una evaluación de los efectos de la protección de datos antes del tratamiento a fin 
de evaluar la... probabilidad y gravedad del alto riesgo... y las fuentes do mesmo” 
Esta avaliação de impacto deve incluir ... as medidas, salvaguardas e mecanismos 
previstos para mitigar este risco ... ”.

Caso 91 “Necessidade de uma avaliação do impacto da proteção de dados”

O caso 91 afirma que “Isto deve aplicar-se em particular a operações de 
processamento em grande escala [que] processam uma quantidade considerável 
de dados pessoais a nível regional, nacional ou supranacional e que podem afetar 
um grande número de titulares de dados e que é provável que representam um risco 
elevado ..., quando ... uma nova tecnologia é utilizada em grande escala, bem como 
outras operações de tratamento que colocam um risco elevado para os direitos e 
liberdades dos titulares dos dados ... ”.
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Perfil da Empresa *
Ridge Security oferece soluções econômicas, eficientes e éticas para testes de 
penetração para empresas, de pequeno e grande porte. Garantimos que nossos 
clientes estejam sempre em conformidade, alertas e seguros no mundo cibernético. 
A equipe de gerenciamento tem muitos anos de experiência em rede e segurança. 
A Ridge Security está localizada no coração do Vale do Silício e está se expandindo 
para outras regiões, como América Latina, Ásia e Europa.

RidgeBot é um sistema de teste de penetração robótico totalmente automatizado onde 
o processo é testado combinando técnicas de hacking ético a algoritmos de tomada
de decisão. O RidgeBots localiza, explora e documenta riscos e vulnerabilidades de
negócios descobertos durante o processo de teste, destacando o impacto ou dano
potencial.

Ridge Security Technology Inc.
www.ridgesecurity.ai
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