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Medidas técnicas para proteção de dados
Descoberta automatizada de dados pessoais armazenados em bancos de dados e
servidores, tais como servidores de arquivos, permitindo o mapeamento mais
completo e conseqüentemente melhor proteção dos dados pessoais
Gestão dos acessos privilegiados, assegurando o controle e monitoramento
completo de todas as ações de administração realizadas nos servidores e bancos
de dados dos sistemas
Criptografia dos dados pessoais, assegurando que os dados só possam ser
acessados por pessoas autorizadas através dos sistemas definidos para essa
finalidade
Anonimização dos dados pessoais nos ambientes de testes e homologação de
sistemas, evitando a exposição indevida de dados pessoais
Prevenção de perdas, através de soluções que identificam a presença e
movimentação de dados pessoais na rede, entre servidores e/ou para
computadores, dispositivos móveis, mídias removíveis ou mesmo movimentação
para serviços de nuvem

Sugestão de Encaminhamento

Considerando o projeto de unificação de data centers do Estado

Recomendamos que todos os sistemas de informações do poder
executivo estadual que coletam e tratam dados pessoais
sejam hospedados nos três Data Centers (PRODEB, SSP e
SEFAZ), assegurando a integridade e disponibilidade dos dados
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