Política de Segurança
da Informação

POLÍTICAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A EloGroup, visando assegurar a observância
dos princípios e diretrizes de proteção da
informação, um dos patrimônios primordiais
de uma entidade e alvo constante de ameaças
internas e externas, constitui a presente
Política Corporativa de Segurança da
Informação.

POLÍTICAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Destinatários

POLÍTICAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Destinatário

Os princípios e as diretrizes previstas na presente Política possuem aderência da
administração da EloGroup e devem ser observados por todos os colaboradores e
parceiros na execução de suas funções.
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Princípios e Diretivas

Disponibilidade

Confidencialidade

Utilização do Recursos

As informações e os sistemas de
informação, diretórios de rede e bancos
de dados da EloGroup e de seus clientes
são classificados como estritamente
confidenciais e devem ser tratados de
forma ética e sigilosa, evitando-se o
mau uso e exposição indevida.

A EloGroup disponibiliza a todos os
colaboradores equipamentos e softwares
necessários para execução dos serviços
prestados. Os equipamentos devem ser
utilizados adequadamente sob inserção de
senha pessoal e intransferível.

As informações devem ser utilizadas de
forma transparente e apenas para a
finalidade para a qual foi coletada.

Os colaboradores devem bloquear seus
equipamentos sempre que se ausentarem
da sua estação de trabalho por mais de 2
minutos.

Os dados e informações estarão
disponíveis apenas às pessoas
autorizadas e não devem, salvo
autorização expressa de Diretor da
EloGroup ou representante autorizado
do cliente, ser repassados a terceiros.
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Princípios e Diretivas
Perda, danos e extravios de equipamentos

Em caso de perda, dano ou extravio do equipamento sob responsabilidade do EloGrouper, este
deverá comunicar imediatamente aos times de TI (meajuda@elogroup.com.br) e Compliance
(compliance@elogroup.com.br). Na eventualidade de roubo ou furto do equipamento o colaborador
deve registrar um Boletim de Ocorrência e encaminhar o documento por email às mesmas áreas
acima. O colaborador é responsável por softwares instalados por ele nos equipamentos fornecidos,
sendo veementemente vetado o uso de softwares não-originais ou que possam causar danos
financeiros e ou a imagem da companhia. O EloGrouper se compromete a não desativar ou remover
quaisquer dos softwares pré-instalados no momento da entrega. A qualquer tempo a Elogroup
poderá realizar inspeções nos equipamentos disponibilizados, além de coleta remota de indicadores
de performance do equipamento com a finalidade de controle e qualidade de infraestrutura.
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O EloGrouper pode ser convidado a acompanhar as intervenções junto ao time de TI. Não há
coleta de dados pessoais do colaborador nesse processo. Os equipamentos devem ser
devolvidos a EloGroup observando o mesmo processo do recebimento, mediante a assinatura
de um Termo e entrega à área responsável pelo armazenamento e controle dos equipamentos.
Sob nenhuma hipoteseos equipamentos devem ser retirados da EloGroup sem assinatura do
Termo de Empréstimo de Equipamento, cedidos ou trocados espontaneamente entre
EloGroupers ou mesmo fornecedores e prestadores de serviços. Em caso de rescisão do
contrato de trabalho os equipamentos utilizados pelo profissional deverão ser devolvidos da
forma como foram recebidos, sem arquivos ou aplicativos pessoais que eventualmente tenham
sido instalados.
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*****
Senha
Todos os equipamentos eletrônicos
utilizados para o desempenho das
atividades profissionais, fornecidos ou
não pela EloGroup, devem ser
bloqueados por senhas exclusivas e
intransferíveis, que combinem letras,
números e outros caracteres especiais.
Estas devem ser alteradas a cada 180
dias.

Propriedade intelectual
Todo produto resultante do trabalho dos
colaboradores (coleta de dados e
documentos, tecnologia, sistema,
metodologia, dentre outros) é propriedade
da EloGroup e/ou de seus clientes e não
devem ser utilizadas para fins particulares,
nem repassadas a terceiros sob nenhuma
hipótese.
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Mesa Limpa
Nenhuma informação confidencial deve ser deixada à
vista, seja em meio físico ou eletrônico. Ao utilizar
impressoras coletivas nos escritórios da EloGroup, a
impressão deve ser autorizada mediante senha de
identificação pessoal e os documentos impressos devem
ser recolhidos imediatamente.

Conversas em Locais Públicos e
Registros de Informações

Os colaboradores não devem discutir ou comentar assuntos
confidenciais em locais públicos ou que estejam presentes pessoas
não autorizadas a conhecerem da informação.
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É responsabilidade de cada colaborador da EloGroup observar e seguir as políticas,
padrões, procedimentos orientações estabelecidas para o cumprimento da
presente Política de Segurança da Informação. É imprescindível que cada um
compreenda o papel da segurança da informação em suas atividades diárias.
Todas as atividades executadas devem observar a legislação vigente e a
normatização de órgãos e entidades reguladoras, com relação à segurança da
informação. A equipe de Compliance é responsável por editar as políticas relativas
à proteção dos ativos da informação e está preparada para auxiliar na resolução de
problemas relacionados ao assunto.
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Proteção da Informação
Perda, Danos e Extravios de equipamentos

A informação pode estar presente em diversas formas, como sistemas
de informações, diretórios de rede, bancos de dados, mídia impressa,
magnética ou ótica, dispositivos eletrônicos, equipamentos portáteis,
microfilmes e ainda por meio de comunicação oral.
Toda informação relacionada às operações da EloGroup constitui ativos
desta empresa. Independentemente da forma apresentada ou do meio
pelo qual é compartilhada ou armazenada, a informação deve ser
utilizada unicamente para a finalidade para a qual foi autorizada.

A modificação, divulgação e destruição não autorizadas e oriundas
de erros, fraudes, vandalismo, espionagem ou sabotagem causam
danos aos negócios da EloGroup.
Toda informação de propriedade da EloGroup, incluindo as
informações fornecidas por clientes, parceiros e fornecedores,
devem ser protegidas de riscos e ameaças que possam
comprometer a confidencialidade, integridade ou disponibilidade
destas.
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SITUAÇÃO 2

Tratamento de
dados pessoais

Solicitar formalmente ao cliente que os
dados nos sejam enviados aplicando
técnicas de anonimização ou
pseudonimização (utilizando hashing,
scrambling ou masking), garantindo que a
partir da aplicação de qualquer uma
destas não será possível identificar ou
deduzir nenhuma pessoa; O cliente deve
declarar formalmente que possui o
consentimento para tratamento e
compartilhamento dos respectivos dados
com terceiros, observando a respectiva
finalidade de uso ou o Legítimo Interesse
do controlador. Os registros da solicitação
e da declaração do cliente deverão ser
salvos na pasta do projeto em ambiente
EloGroup. Especificidades de clientes
devem ser tratadas com o Diretor
responsável pela conta e com o time de
Compliance.

Transferência
de dados pessoais
e sensíveis
Observando que a transferência
de informações necessárias ao
projeto em questão seja feita de
forma segura, deve ser solicitada
a criação de VPN por abertura de
chamado ao time de TI no email:
meajuda@elogroup.com.br.
O prazo para atendimento é de 1
semana.

Manipulação
dos dados
Sob nenhuma hipótese os dados
pessoais obtidos de projetos deverão
ser salvos localmente ou mantidos
nos dispositivos pessoais ou da
EloGroup. Dispomos de VMs a
serem criadas em ambiente AWS.
A solicitação deve observar 1
semana de antecedência já que
requer especificação de ambiente
necessário ao escopo do projeto e
possui custo associado. A solicitação
deve ser feita ao time de TI no email:
meajuda@elogroup.com.br.
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Descarte dos dados

Ao final de cada projeto deve ser realizado o descarte dos dados utilizados e
solicitado ao time de TI a exclusão da VM. Evidências devem ser geradas e
armazenadas na pasta do projeto em ambiente EloGroup.
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Confidenciais

São consideradas informações confidenciais, para os fins desta
Política, quaisquer informações das partes consideradas não
disponíveis ao público ou reservadas, dados, especificações técnicas,
desenhos, manuais, esboços, modelos, amostras, materiais
promocionais, projetos, estudos, documentos e outros papéis de
qualquer natureza, tangíveis ou em formato eletrônico, arquivos em
qualquer meio, programas e documentação de computador,
comunicações por escrito, verbalmente ou de outra forma reveladas
pela EloGroup ou por seus clientes ou obtidas em decorrência de
execução de contrato de prestação de serviços.

Os colaboradores que receberem ou que vierem a ter
conhecimento sobre informações confidenciais deverão
mantê-las e resguardá-las em caráter sigiloso, bem como
limitar seu acesso, controlar quaisquer cópias de documentos,
dados e reproduções que porventura sejam extraídas da
mesma.
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Nenhuma informação confidencial
pode ser repassada para terceiros
sem consentimento por escrito da
Elogroup, devendo ser utilizadas
única e exclusivamente para fins de
execução das atividades a que se
destinarem.
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Os colaboradores devem informar
imediatamente à equipe de
Compliance da EloGroup qualquer
uso ou revelação indevida da
informação ou qualquer outra forma
que caracterize o descumprimento
desta Política.
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As cláusulas de ciência, responsabilidade e
confidencialidade quanto a política e
diretrizes de segurança da informação
visam alertar e responsabilizar o
colaborador de que o acesso e o manuseio
de informação devem ser restringir ao
exercício da função ou atividade que requer
essa informação, sendo proibido o uso para
qualquer outro propósito distinto do
designado

Violação da Política, Normas e
Procedimentos de Segurança da
Informação
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Violação da Política, Normas e Procedimentos
de Segurança da Informação
As violações de segurança devem ser
informadas à equipe de Compliance, por meio
dos canais de comunicação disponibilizados
pela EloGroup. Toda violação ou desvio será
tratado para reestruturação da segurança e
mitigação dos danos causados, além de ser
formalmente comunicada às partes atingidas.
A violação das diretrizes desta política sujeita
os Colaboradores às medidas disciplinares
previstas no Código de Conduta Ética da
Elogroup, além das penalidades de ordem civil
e criminal.

