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7 Princípios da Proteção de Dados
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1
Legalidade, 

justiça e 
transparência

Limitação por 

consentimento

Minimização 
de Dados

Precisão

Seu Contact Center Está Pronto para o GDPR?

Obrigações de segurança e privacidade vão alcançar uma 
gama muito maior de dados

  Deixe claro como e por que as comunicações e informações são 
utilizadas, processadas e armazenadas

   Através de todos os formulários de interação de clientes, contatos e 
processos de serviços

Segurança de dados precisará ser estendida e melhorada

   Uma proteção mais rigorosa contra vazamento de dados será apli-

 ...Adote “Privacy by design”, construindo sua proteção de dados 
como uma preocupação fundamental na gestão do seu contact 
center

Reveja as permissões e práticas de acesso

   Implemente permissões mais rigorosas de acesso e seja capaz de 

e porquê

  iFiscalize e monitore a responsabilidade de terceirizados das oper-
ações de contact center

   .
robusta e interfaces fáceis de usar

Gerencie o aumento do consentimento do cliente e do 
controle de dados
  
   Implemente o controle de consentimento do cliente
  
   Dê aos clientes acesso aos seus dados e implemente seu 
“direito ao esquecimento”

;;;;;;Habilite esses direitos e seja capaz de fornecer supervisão 
completa de todos os dados pessoais 

GDPR Pode Fornecer Melhor Experiência de Cliente

GERENCIE 
DADOS DOS CLIENTES

TENHA UMA VISÃO 
360º DOS CLIENTES

FORTALEÇA O 
RELACIONAMENTO 

COM SEUS CLIENTES

CONSTRUA UMA EXPERIÊNCIA DE CLIENTE 
PERSONALIZADA, EFICIENTE E CONSISTENTE

Como a Altitude Pode lhe Ajudar a Ter um Contact 
Center Pronto para o GDPR?

As soluções do Altitude Xperience podem lhe ajudar a:

Manter um histórico de ativi-

dades de processamento de 

dados, pronto para ser apre-

sentado a qualquer momento

Impor os requisitos para que 

todo o processamento de da-

dos tenha uma base jurídica 

(tal como consentimento ou 

objetivo legítimo)

Implementar os direitos aos ti- 

tulares dos dados, tais como o 

direito ao esquecimento, por-

tabilidade de dados, anulação 

de consentimento ou proces-

samento restrito

Implementar os requisitos 

de proteção de dados “Pri-

vacy by design” e “Privacy 

by default”
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Monitorar, detectar e avaliar 

vazamentos de dado que ten-

dem a resultar em alto risco 

aos direitos e liberdades dos 

indivíduos

Proteger dados através de 

restrição de acessos, crip-

e suportar a gestão segura de 

dados

A Altitude está comprometida a adaptar seus serviços e soluções do Alti-
tude Xperience ao GDPR. Consequentemente, construiu funcionalidades e 

próprios requisitos de conformidade ao GDPR em seus contact centers.
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 Limite de 

armazenagem
Responsabilidade Integridade e 


