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A DPOfficer brazil® é uma empresa dedicada à gestão

da proteção de dados pessoais e privacidade em consonância

com o sistema normativo integrado pela Constituição Federal,

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Código de Defesa do

Consumidor, Consolidação das Leis Trabalhistas, Código Civil,

normas setoriais, dentre outras.

Nossa missão é construir alternativas, de forma

customizada, que atendam a legislação, com uma abordagem

cooperativa e corporativa, coordenada por uma equipe

multidisciplinar e especializada, atuando na planificação,

orientação e validação das atividades relacionadas ao projeto

de adequação à LGPD.

As soluções para adequar a sua organização às normas

relativas à proteção de dados pessoais e privacidade, além de

aumentar a segurança jurídica, oportunizam o fortalecimento

da governança de dados pessoais, conferem diferencial

competitivo no mercado e, também, promovem a

transformação cultural, pois estar preparado para a LGPD

significa muito mais que estar em compliance com a lei.

empresa
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A presente proposta foi elaborada para o
grupo de associados do SESCON, sob a forma de
consultoria, e contempla os seguintes serviços,
conforme cronograma anexo:

ü Treinamento

ü Avaliação de maturidade em relação à
proteção de dados pessoais e privacidade

ü Mapeamento dos dados pessoais

ü Documentos e Contratos dos empregados e
fornecedores: Cláusulas LGPD

ü Políticas e Avisos de Privacidade

ü Plano de Governança
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ü Proposta válida para o mínimo de 5 (cinco)
escritórios contábeis.

ü Atuação da DPOfficer brazil® em um formato
orientativo.

ü Execução das atividades pela organização.

ü Reuniões mensais on line e presenciais, com
duração de 1,5h/mês.

ü Disponibilização de plataforma on line para
mapeamento e gestão dos dados pessoais, sem
custo adicional.

ü Havendo interesse na consultoria para
validação das atividades pontuais, o escritório
contábil poderá contratar a DPOfficer brazil®,
de forma individual, pelo valor/hora adicional
de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

ü Para a contratação da DPOfficer brazil® como
Encarregada pela Proteção de Dados Pessoais
(DPO), adicionar o valor de R$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta reais) mensais.
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12 parcelas de 
R$ 595,00
Total de  R$ 7.140,00*

12 meses

PRAZO EXECUÇÃO

1,5 horas mensais

CONSULTORIA GRUPO

INVESTIMENTO POR ESCRITÓRIO

HORA ADICIONAL

R$ 250,00

R$ 450,00 mensais

ATUAÇAO DPOFFICER BRAZIL COMO ENCARREGADA 



7

É de pleno interesse da DPOfficer brazil®

discutir os termos aqui expressos para que ocorra

perfeita sinergia e integração de objetivos.

Este documento é revestido de

confidencialidade e tem validade por 30 (trinta)

dias.

Permanecemos à disposição.

Atenciosamente,
DPOfficer brazil®.


