
A Suíte FotoWare e a LGPD 
 

A suíte FotoWare é comercializada de duas formas hoje em dia: SaaS (Software 

as a Service) e Assinatura On-Premise. Basicamente, no tocante a LGPD, a diferença 

é onde ficam armazenados os dados e quem são os responsáveis por eles.  

Na solução SaaS, todos os dados são mantidos no ambiente de nuvem utilizado 

pela FotoWare. Neste caso, o Microsoft Azure. Esta é uma plataforma moderna e de 

alta segurança, e a Microsoft está trabalhando ativamente para adquirir certificações do 

mais alto nível de segurança. Assim, os clientes podem ter certeza de que seus dados 

estão bem protegidos. Quanto aos nossos sistemas operacionais, eles são executados 

nos Serviços PaaS do Azure. Neste caso, a responsabilidade pela manutenção e 

segurança de dados é a FotoWare. 

Nossos clientes, e da FotoWare, são definidos como controladores de dados no 

LGPD - eles são os proprietários dos dados - eles simplesmente os armazenam em 

nosso serviço. A FotoWare é um processador de dados, pois “fazemos” coisas com 

esses dados em nosso sistema. A FotoWare, por sua vez, tem acordos com 

subcontratados que oferecem serviços secundários. De acordo com o LGPD, os direitos 

do cliente (seus direitos) são cobertos pelos princípios de transferência progressiva da 

lei, o que significa que você não precisa fazer acordos com cada um de nossos 

subcontratados - você tem um acordo conosco e está coberto. 

Leia Mais:  

https://learn.fotoware.com/FotoWare_SaaS/GDPR/What_does_FotoWare_do_to_prote

ct_user_data%3F 

 

Já na solução On-Premise, todos os dados são armazenados na infraestrutura 

da empresa cliente, ou em ambientes de terceiros, subcontratados pela empresa cliente. 

Neste caso a responsabilidade pela manutenção e segurança dos dados é da Empresa 

Cliente. Veja a seguir como o FotoWare pode auxiliá-lo na manutenção da 

compatibilidade com a LGPD. 

 
  

https://learn.fotoware.com/FotoWare_SaaS/GDPR/What_does_FotoWare_do_to_protect_user_data%3F
https://learn.fotoware.com/FotoWare_SaaS/GDPR/What_does_FotoWare_do_to_protect_user_data%3F


Como o LGPD afeta o uso de 

imagens pela sua organização? 

 
Se uma pessoa pode ser identificada a partir de uma foto ou vídeo, isso pode ser 

classificado como seus dados pessoais. Isso significa que você deve lidar com esses 

dados de acordo com o LGPD, assim como deve fazer com os dados sobre seus clientes 

ou clientes em potencial de marketing. Isso se aplica especialmente a fotos e vídeos de 

funcionários em sua organização.  

Mais especificamente, você deve prestar muita atenção a 
estes três aspectos da LGPD: 

Direito de Retirada 

O Direito de Retirada dá aos titulares dos dados o direito de retirar seu consentimento 

a qualquer momento. Eles devem ser totalmente informados sobre como fazer isso e 

deve ser tão fácil quanto dar o consentimento.  

Direito de Acesso 

O Direito de Acesso garante que todos os titulares dos dados tenham o direito de obter 

confirmação e informações do processador de dados sobre o uso dos dados pessoais 

do titular. 

https://learn.fotoware.com/FotoWare_SaaS/GDPR/How_to_comply_with_GDPR_Right_of_Ac

cess_Article_15 

Direito de Remoção 

O Direito de Remoção (ou direito de ser esquecido). permite que o titular dos dados 

solicite que uma organização apague todos os dados pessoais que possui sobre o titular 

dos dados. 

https://learn.fotoware.com/FotoWare_SaaS/GDPR/How_to_comply_with_GDPR_Right_to_Er

asure_Article_17 

Essencialmente, você precisa ser capaz de localizar, excluir ou alterar facilmente o 

status de consentimento de qualquer imagem que sua empresa tenha de um indivíduo. 

Se você não puder fazer isso de maneira confiável ou não tiver nenhum processo 

configurado, é altamente provável que sua organização esteja violando os regulamentos 

sobre como trata os dados pessoais dos indivíduos. 

 



Como a suíte FotoWare pode ajudar sua empresa a se 
manter compatível ao LGDP? 

1) Arquivos de mídia podem ser marcados (tags) com o nome dos indivíduos que 

nele aparecem; 

 

2) É possível definir um campo de metadados informando o Status do 

Consentimento e/ou associar o arquivo de mídia, a formulários de consentimento 

digitalizados através de um campo de metadados; 

 

3) É possível, através do uso de marcadores, indicar os direitos de imagem nos 

arquivos de mídia específicos.  

 

Desta forma é possível rapidamente identificar os arquivos de mídia onde um 

determinado indivíduo aparece e alterar seu status de consentimento, ou até mesmo, 

caso solicitado, apagar os arquivos do sistema.  

 

https://www.fotoware.com/fotoware-for-gdpr-compliant-image-management 
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