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LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

SI e Privacidade
A Hiperstream está fortemente comprometida com a segurança da informação e a 
privacidade de seu ambiente assim como com a tratativa e armazenamento dos dados.

Em constante evolução tecnológica, a Hiperstream se preocupa em todos os níveis de 
segurança e conta com uma equipe dedicada para segurança da informação e privacidade, 
assim como, parcerias que agregam ainda mais expertise às necessidades tão dinâmicas 
relacionadas à tecnologia.



:Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Estamos trabalhando continuamente para que a implementação da LGPD e todas as resoluções 
da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) sejam implementadas e garantidas a 
todos nossos clientes e funcionários.

Seguimos os 10 princípios do tratamento de dados pessoais estabelecidos pela LGPD bem como 
trabalhamos seguindo as premissas descritas pelos controles da ISO/IEC 27701:2019 relacionada 
a Privacidade de Dados.

Mantemos um controle rigoroso no Data Mapping de nossos clientes para que todo ciclo de 
vida dos dados seja monitorado e que seu descarte ou armazenamento impossibilite qualquer 
vazamento.

Importante destacarmos alguns pontos sobre nossas ações em relação aos dados pessoais

COLETA

Nossa coleta se restringe ao que 
recebemos de nossos clientes e 
deve ser sempre de consenso de 
seus clientes.

USO/ FINALIDADE

Todos os dados recebidos são 
utilizados estritamente para a 
finalidade contratada.

ARMAZENAMENTO

Só realizamos o armazenamento 
de dados ou arquivos quando 
definido em contrato ou por 
necessidade legal.

ACESSO

Apenas funcionários específicos 
tem acesso aos dados, mas vale 
ressaltar que todo nosso processo 
é automatizado sem necessidade 
de interação humana.

SEGURANÇA

Tomamos todas as medidas 
técnicas para garantir a segurança 
dos dados e armazenamos todos os 
logs para garantir o rastreamento 
dos dados.

DESCARTE

Após os tratamentos todos os 
dados são descartados seguindo as 
orientações técnicas que garantem 
a impossibilidade de recuperação



:Segurança da Informação e Privacidade
Seguindo as melhores práticas em segurança da informação a Hiperstream atua com base nos 
controles da ISO/IEC 27001:2013 e mantém seus profissionais capacitados e engajados com a 
segurança do nosso ambiente garantindo a confidencialidade, integridade e disponibilidade das 
informações.

Algumas frentes de Segurança da Informação devem ser destacadas para demonstrar o nível de 
maturidade implementado e proporcionar aos nossos clientes uma maior garantia na utilização 
de nossos serviços.

• Gestão de Vulnerabilidades – garantindo 

a constante atualização de nosso parque 

tecnológico

• Gestão de Riscos – identificando os pontos 

de melhoria em todos os processos internos

• Controle de acessos – para que nenhum 

funcionário tenha acesso privilegiado/ 

indevido a informações ou sistemas

• Testes de penetração (Pentest) - para 

simular ataques direcionados a nossa 

infraestrutura e aplicações (produtos)

• Campanhas de conscientização periódicas- 

para todos os funcionários abordando 

aspectos de segurança e privacidade

• SOC 24x7- para o Gerenciamento de 

Incidentes/ eventos

• Criptografia – garantindo que apenas 

as partes interessadas acessem os dados 

armazenados

• Gestão de ativos – impossibilitando tráfego 

inadequado de dados

• Produtos com base em desenvolvimento 

seguro (Privacy and Security by Design)

• Base de dados compartilhada - revisada 

constantemente tornando mais dinâmica toda 

operação.

• Data Center Tier III, certificado PCI DSS, 

ISAE 3402 e ISO 27001 - rígido controle 

de acesso com cartão e biometria, CFTV, 

segurança privada armada 24x7, sistemas de 

combate e detecção de incêndio, sistemas 

redundantes de energia elétrica, sistemas 

redundantes de climatização, interconexão 

com diversas operadoras de telecom, PTTs e 

principais cloud providers.

www.hiperstream.com comercial@hiperstream.com

Além de todos os controles por nós implementados, nos dispomos a auditorias externas de nossos 
clientes, para assegurar que exista uma sinergia entre o que a Hiperstream oferece e o que nosso 
cliente busca. 


