Prazer, somos a Acesso Digital

E o que é identidade digital?

A Acesso Digital é uma IDtech brasileira que simplifica e

A identidade digital é um conjunto de documentos de uma

protege a relação das pessoas com as empresas por meio

pessoa agrupados em um ambiente online e que contém

da identidade digital. O processamento e tratamento dos

dados específicos. Assim, o RG, CPF, título de eleitor,

dados realizado pela Acesso Digital tem como finalidade a

carteira de motorista, biometria facial são exemplos de

autenticação do titular, de forma única, para proteger sua

informações únicas e que formam essa identidade digital.

identidade contra o uso indevido de seus dados e também

E como cada indivíduo é único, a identidade digital deve

para desburocratizar a vida das pessoas na sua relação
com

as

ser usada como um passaporte de autenticação. Isso quer

empresas. Somos os controladores dessas

informações

no

ambiente

digital

para

dar

dizer que as interações entre pessoas e empresas são mais

mais

dinâmicas, simples e seguras. Na prática, a digitalização de

transparência e confiança nas relações, onde os titulares

documentos, armazenados nesse ambiente, deve garantir

têm total controle sobre seus dados, conforme determina

que o indivíduo tenha total controle sobre seus dados para

a lei.

definir como e em quais situações seus dados e

Com as nossas soluções de autenticação via biometria
facial,

admissão

digital

e

assinatura

eletrônica

documentos devem ser usados.

de

O papel da IDtech vai além, pois elimina a burocracia e

documentos, já impactamos mais de 80% dos brasileiros

gera segurança nos processos já que aumenta os fatores

em processos de abertura de conta bancária, contratação

de autenticação ao comprovar que uma pessoa é ela de

de funcionários, concessão de crédito, pagamento no

fato. Isto fortalece o elo de confiança entre pessoas, que

e-commerce, consultas em telemedicina, entre outros.

terão sua identidade preservada, com as empresas, que
evitarão a ocorrência de fraudes em suas operações.
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Nosso Ecossistema
Hoje nosso ecossistema de identidade digital engloba dois
produtos para empresas e um para pessoa física. O
AcessoBio e o AcessoRH, (com um módulo de assinatura
eletrônica), para empresas, e uma conta de identidade
digital para a pessoa física. Com ela, a pessoa terá total
transparência e controle sobre seus dados pessoais,
coletados a partir de nossos produtos. Essa interação
acontece p web e um aplicativo, responsável por
armazenar as informações dos usuários cadastrados.
Assim que ela cria a sua conta, ou identidade digital, e
baixa o app, passa a ter acesso e gerenciar seus
documentos pessoais, documentos que assinou. Nesse
app também será feita a liberação de acesso e uso dos
seus dados.
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Identidade digital
Nosso produto para a pessoa física, o usuário cria e
gerencia seus dados via aplicativo. Nessa interação, ele
tem total transparência e controle dos os seus dados que
estão na nossa base, podendo modificá-los, deletá-los ou
utilizá-los para interações seguras com serviços e produtos
de outras empresas.
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O AcessoBio é a solução que utiliza a tecnologia de
Biometria

Facial

para

simplificar

o

processo

de

autenticação da pessoa, mostrando ao mundo que cada
indivíduo é único, fomentando um ecossistema digital, ágil
e seguro.
O objetivo dessa tecnologia é a autenticação do titular, de
forma única, para proteger sua identidade contra o uso
indevido de seus dados e para prevenção à ocorrência de
fraudes. Somos os controladores dessas informações e
não

compartilhamos

dados

pessoais,

biométricos sem o consentimento do titular.
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nem

dados

1
Como a base do AcessoBio é formada?
A Base Acesso Digital começou a ser construída em 2014
por meio do tratamento de dados obtidos de fontes
privadas, isto é, dos nossos clientes. Trabalhamos com o
conceito

de

base

colaborativa

para

proteção

da

identidade dos brasileiros contra o uso indevido de seus
dados e para prevenção à ocorrência de fraudes. Nesse
modelo os clientes transferem para a Acesso Digital, que
passa a ser controladora dados, os dados pessoais
cadastrais (nome e CPF) e a foto facial dos seus clientes
para geração do Score de Autenticação Biométrica Facial,
que representa a probabilidade daquela pessoa física ser a
verdadeira titular dos dados.
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dados

2

são

determinada

Qual a base legal da Acesso para autenticação e

necessários
por

meio

para
do

alcançar
Score

de

a

finalidade

Autenticação

Biométrica Facial.

proteção da identidade digital e prevenção à fraude?
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O propósito do tratamento dos dados realizado pela
Acesso Digital objetiva a autenticação da identidade digital

Visto que somos controladores, quais são nossos

das pessoas (Titular), de forma única, para proteção de sua

direitos e deveres?

identidade contra o uso indevido de seus dados e para

Como controladora da base de dados da plataforma

contribuir com a prevenção à ocorrência de fraudes. O Art.

AcessoBio, a Acesso Digital tem o direito de:

11, II, ‘g’ da Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”)
autoriza o tratamento de dados pessoais e biométricos

●

para esta finalidade. E exige a transparência ao titular.

Determinar a finalidade e como os dados pessoais são
processados;
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●

Estabelecer a base legal adequada para o tratamento dos
dados que realiza;

Por que a Acesso Digital é controladora de dados?
●

Fiscalizar e monitorar seu operador, no caso, o Google

A Acesso Digital é controladora porque determina a

Cloud onde os dados permanecem armazenados de

finalidade do tratamento dos dados que integra a base de

forma encriptada;

dados da plataforma AcessoBio, cujo propósito consiste na

Eod
 ever de:

geração do Score de Autenticação Biométrica Facial.
Também somos controladores porque temos autonomia

●

sobre a governança dessa base de dados para definir quais

Implementar medidas técnicas e organizacionais para
garantir e demonstrar que o tratamento é realizado de
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●

acordo com os princípios e diretrizes determinados pela

AcessoBio, o compartilhamento dos dados com a Acesso

LGPD;

Digital não caracteriza violação às regras - Resolução 4658
do BACEN. Isso porque, como controladora independente,

Fornecer informações claras ao Titular dos dados:

a

1. Sobre o Controlador: identificação do controlador (no caso a

apresentem

Acesso Digital), e contato do controlador (DPO, se houver); e as

atributos

apenas
de

os

qualidade,

dados
ou

que
seja,

(geração do Score de Autenticação Biométrica Facial).

tratados, e como os direitos dos titulares poderão ser

Assim,

exercidos;
tratamento:

os

armazena

acordo com a necessidade para alcançar a finalidade

2. Sobre os dados pessoais: categorias de dados pessoais

o

Digital

apresentem exatidão, clareza, relevância e atualização, de

responsabilidades dos agentes de tratamento;

3. Sobre

Acesso

finalidade, forma e duração do

a

Acesso

Digital

trata

somente

os

dados

necessários, tanto em questão de categorias de dados,

tratamento e a base legal para o processamento.

como em proporção, o mínimo possível para alcançar esta
finalidade de forma independente de seus clientes.
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A Acesso Digital pode manter os dados após o término
do contrato? Isso não viola as regras determinadas

Quais são os direitos e deveres dos clientes? E dos

pela Resolução 4658 do BACEN?

Titulares dos dados?

Apesar de seguir todas as diretrizes de segurança e

Direitos dos Titulares e deveres dos controladores (Acesso

melhores práticas de mercado, atendendo os pontos de

Digital e Clientes):

cibersegurança descritos na Resolução 4.658, a Acesso
Digital não está sujeita às determinações do BACEN. Na

●

Confirmação da existência do tratamento;

qualidade de controladora da base de dados da plataforma

●

Acesso aos seus dados;

●

Correção;
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●

Informações sobre consentimento;

●

Revogação do consentimento (também conhecido como
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Como a transparência deve ser exercitada na relação

opt-out);
●

Anonimização, bloqueio ou eliminação;

●

Portabilidade;

●

Obter informações sobre a coleta, uso e

entre clientes da Acesso Digital e proprietários dos
dados? Por que recomendamos isso?

compartilhamento;

O compromisso com a transparência pode ser exercido na

●

Revisão de decisões automatizadas;
Oposição ao tratamento dos dados.

primeira interação com o Titular por meio de uma

●

comunicação prévia feita durante o processo da coleta da
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imagem biométrica ou após a recepção dos dados na

Recomendação da Acesso Digital para seus clientes

dados biométricos estão sendo compartilhados com a

sobre a transparência sobre o tratamento do dado.

Acesso Digital para proteção da sua identidade digital

Acesso Digital. O importante é que o Titular saiba que seus

contra o uso indevido de seus dados e para contribuir com

Valorizamos a transparência, privacidade e governança de

a prevenção à fraude.

dados para proteger a identidade digital das pessoas
contra o uso indevido de seus dados e contribuir com a
prevenção à fraude. Confiança gera confiança. Por isso,
sempre

recomendamos

que

seja

dada

máxima

transparência para que os Titulares sejam informados que
seus dados pessoais e biométricos estão sendo coletados
por nossos clientes e compartilhados com a Acesso Digital
para geração do Score de Autenticação Biométrica Facial.
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Em casos de operações físicas, onde o cliente assina o

O Titular pode solicitar a exclusão dos dados dele da

contrato e tem acesso às informações sobre uso

Base Acesso Digital?

apenas após a coleta dos dados e apenas em casos de

Sim. Reforçamos aqui que os dados são das pessoas e elas

aprovação de crédito, qual a recomendação a respeito

têm total direito sobre eles. Além disso, elas também

da transparência?

podem pedir a exclusão ou alteração dos dados que foram

É importante que a política de privacidade dos produtos

coletados via dispositivos móveis próprios no momento de

e/ou serviço apresente de forma clara ao Titular como sua

onboarding em algum dos nossos clientes. A opção de

privacidade e seus dados são protegidos durante o

opt-out pode ser feita no site www.acessodigital.com.

tratamento. Recomendamos que o documento mencione a

Antes dela exercer esse direito, a Acesso Digital valida se a

coleta dos dados biométricos, seu compartilhamento com

pessoa que está fazendo tal solicitação é realmente a

a Acesso Digital para geração do Score de Autenticação

titular dos dados, evitando dessa forma que fraudadores

Biométrica Facial.

tentem manipular ou alterar dados do cidadão.
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