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General Data Protection Regulation  
(Regulamentação de Proteção de Dados em Geral) 

 · Um novo conjunto de regras elaboradas para proporcionar aos cidadãos da 
UE mais controle de seus dados pessoais. 

 · Entrou em vigor em 25 de maio de 2018. 
 · Inclui 20 milhões ou 4 % do faturamento anual mundial das empresas,  

o que for mais alto. 

Influência no sistema de videomonitoramento 

Os usuários de dispositivos de monitoramento, operadores de solução de 
monitoramento e fornecedores de serviços de monitoramento podem 
ser os principais controladores de dados da GDPR. Assim, as partes em 
questão devem selecionar cuidadosamente produtos e serviços usados para 
processar dados pessoais. 

Sugestões para melhorar a conformidade

 n Forneça informações adequadas  
ao coletar dados pessoais 

No caso de uma empresa de vigilância que monitora 
uma área pública, certifique-se de que a etiqueta 
de aviso de CFTV esteja afixada, na qual deve 
constar a vida útil do dispositivo de vigilância, seu 
operador, métodos práticos de exercer o direito 
das pessoas a quem os dados dizem respeito e 
outras informações necessárias de forma concisa, 
transparente, inteligível e facilmente acessível, 
usando uma linguagem clara e simples. 

AS IMAGENS SÃO 
MONITORADAS PARA 
PREVENIR CRIMES E 
GARANTIR A SEGURANÇA 
PÚBLICA 
Para o exercício do 
direito de acesso às 
imagens 

 n Tempo adequado de armazenamento de 
dados e tecnologia de segurança 

Não há uma limitação clara e direta para o tempo de 
armazenamento para tipos diferentes de dados da 
GDPR, que declara que dados pessoais devem ser 
mantidos por não mais que o necessário para fins 
de processamento. Os monitores de áreas públicas 
devem prestar atenção ao requisito de tempo de 
armazenamento na videomonitoramento definido 
pelas autoridades locais ou pela legislação nacional. 
Implemente medidas adequadas de proteção técnica 
e organizacional como, por exemplo, criptografia ou 
uso de pseudônimos para proteger dados pessoais. 

 n Realize a DPIA (Data Protection Impact 
Assessment - Avaliação de Impacto de 
Proteção de Dados)

Se o tipo de processamento provavelmente 
resultar em um risco elevado aos direitos e 
à liberdade de pessoas físicas, a empresa de 
vigilância deverá, antes do processamento, 
realizar a DPIA e buscar aconselhamento de DPO 
ou da autoridade supervisora, se aplicável.

* especialmente para os sistemas de monitoramento baseados em um 
processamento automatizado (por exemplo, perfilagem), categoriais 
especiais de processamento de dados (por exemplo, condenações e 
infrações penais) ou de áreas publicamente acessíveis em larga escala.

 n Resposta às requisições de titulares  
dos dados em um período razoável 

De acordo com a GDPR, o controlador de dados deve 
fornecer modalidades para atender ao direito dos 
titulares dos dados de acesso e retificação ou exclusão de 
dados pessoais ou de restrição do processamento, bem 
como o direito à liberdade de portabilidade de dados.

�  Termo de isenção de responsabilidade: O conteúdo acima que fornece algumas boas práticas destina-se apenas para consulta e não caracteriza uma recomendação sobre um caso específico. De forma alguma 
deve se considerar que o conteúdo seja exaustivo.  
Os controladores devem tomar medidas para garantir que atendam aos requisitos da GDPR e a outras leis de privacidade aplicáveis às suas jurisdições, com base nas necessidades reais de suas operações. 

* Exemplo



Como os produtos da Dahua podem ajudar? 

Os produtos de vídeo IP da Dahua receberam o Certificado 

de Produto de IoT com Privacidade Protegida e o padrão 2PfG 

2624/06.17 (abrangendo os requisitos de segurança de IoT e 

proteção de privacidade) da TÜV Rheinland e em conformidade com 

os requisitos do produto, derivado da GDPR (UE, 2016/679). 

 n Configuração que respeita a privacidade 

• Configuração dos serviços de segurança do sistema 
Os usuários finais podem desativar serviços e recursos 
desnecessários, incluindo SSH, protocolo CGI, push de 
notificação móvel etc. do Serviço Sistema de Segurança do 
Sistema. 

• Orientar clientes na escolha de serviços seguros 
Os produtos recomendarão serviços mais seguros e 
mostrarão um aviso de risco na interface quando os 
usuários finais escolherem serviços com nível mais baixo 
de segurança.

 n Exclusão de dados opcional 

• Compatível com a exclusão de dados de vídeo e de 
áudio por cronograma 
Os gravadores da Dahua conseguem excluir arquivos 
antigos em todo o HD e estes não podem ser novamente 
recuperados. 

• Os aplicativos móveis da Dahua suportam a exclusão e 
a exportação de dados da conta.
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 n Proteção de privacidade  

A Dahua pode fornecer uma solução de ofuscamento facial com 
base na transmissão de vídeo, que executa a aplicação de criação 
de pseudônimo para dados pessoais a fim de ajudar os usuários a 
atender às obrigações de proteção de dados.   

 n Criptografia de vídeo 

A solução de videomonitoramento da Dahua é compatível com a 
criptografia de dados de vídeo e de áudio durante a transmissão 
de câmeras para gravadores ou aplicativos/plataformas com AES 
para diminuir o risco de violações de dados.  

*  O recurso de criptografia de vídeo e de dados pode estar 
disponível apenas via protocolo particular da Dahua. 

 n Violações de dados 

A Dahua possui uma equipe profissional de PSIRT que é responsável 
pela execução de um sistema perfeito de resposta a incidentes e 
pela adoção do padrão CVSS V3 para scores de vulnerabilidade.  
Essa equipe fornecerá um suporte profissional aos controladores em 
caso de necessidade para que eles possam lidar com o desafio de 
atender ao requisito de relatório de violação de dados de 72 horas. 

* Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio. Como os produtos da Dahua podem ajudar os usuários a cumprirem a GDPR - 1 de setembro de 2018  
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