
PLATAFORMA BLOCKCHAIN
GESTÃO INTELIGENTE 

COFRE DIGITAL 

SOLUÇÃO EFETIVA 
PARA PROTEÇÃO DE 

DADOS (LGPD/GDPR)

Defi nido como um livro de dados 
aberto e distribuído, a tecnologia 

Blockchain registra e verifi ca 
transações sem nenhuma autoridade 

centralizada. A própria tecnologia 
existe como um arquivo, que mantém 
uma lista cada vez maior de registros 

ordenados chamados de blocos. 

Cada bloco contém um timestamp 
e um link para um bloco anterior 

usando uma “impressão digital”. 
Os Blockchains são resistentes à 

modifi cação de dados e não podem 
ser alterados retroativamente.

A LGPDGo é uma plataforma 
de integração de Blockchain 
para bases de dados pessoais, 
de várias empresas de uma 
organização, capaz de realizar 
a trilha de auditoria de cada 
consentimento dado pelo 
usuário/cliente, usando um 
Blockchain Privado.

Ela tem como objetivo principal, manter 
o ambiente seguro e à prova de fraude 
para registrar o consentimento de 
uso de dados pessoais pela empresa, 
suas subsidiárias, além de empresas 
parceiras.



SUAS PRINCIPAIS VANTAGENS SÃO:

Registro e sistema de inventário 
para qualquer ativo e até 
propriedade intelectual;

Autenticação das transações;

Processo livre de fraudes;

A redução de custos fi nanceiros;

Alta fl exibilidade;

Aumento da transparência e 
veracidade das informações;

Segurança / Criptografi a.

Devido a capacidade de registrar 
transações em tempo real e imutáveis, a 

tecnologia Blockchain permite processos 
mais enxutos e controlados. Além da 

confi abilidade, transparência e auditoria 
das informações para empresas e 

indústrias, tanto grandes como pequenas.

COMO ADQUIRIR?
Entre em contato conosco para mais 

informações, acesse: 
dinamonetworks.com

goledger.com.br

HARDWARE SECURITY MODULE 
(HSM) & BLOCKCHAINS
Os cofres digitais (HSMs) 
trabalham complementando e 
sendo um diferencial na solução de 
Blockchain, uma vez que garantem 
a integridade, confi dencialidade e 
a segurança das informações por 
meio de criptografi a e guarda 
de chaves.

PRINCIPAIS FUNÇÕES DO HSM NA 
SOLUÇÃO LGPDGO:

• Fortalece as funções 
Identidades e Autenticação que 
são peças fundamentais em 
blockchains permissionados

• Garante maior segurança 
nas chaves e identidades de 
segurança (criptográfi cas) 
através de hardwares

• Adiciona maior segurança para 
redes Blockchains uma vez que 
armazena chaves em hardware 
separado e não no mesmo 
servidor ou em software

• Acelera o processo de criação 
de redes blockchains

• Disponibilidade de utilização 
on-premise ou na nuvem

A SOLUÇÃO LGPDGO PERMITE A 
SUA EMPRESA ESTAR:

• Compliance com a 
Regulamentação

• Autenticação Forte
• Gestão de Certifi cados Digitais
• Gerenciamento junto com 

cofres de senhas
• Proteger Chave Master do cofre 

de senhas
• Unicidade das informações 

sobre dados pessoais
• Consultas de dados pessoais 

descentralizadas
• Armazenagem segura e com 

informações irrefutáveis
• Controle total dos 

consentimentos
• Auditoria de dados


