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Sobre a nova Lei do LGPD



Nossa plataforma
ajuda a sua 
empresa a 
implantar a LGPD
no seu cliente



   

Estamos 
trabalhando 
em 2 frentes:

Consentimentos de Cookies 
e gestão das solicitações 

dos usuários.

Informações sobre as 
vulnerabilidades do seu cliente. 



Consentimento de cookie
Uma plataforma de privacidade em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)



LGPD
Empresas em todo o mundo estão avaliando suas 
políticas de consentimento de cookies on-line para 
aderir aos padrões da LGPD. As empresas devem 
informar os visitantes sobre cookies e tecnologias de 
rastreamento em uso em seus sites, além de fornecer 
aos usuários o controle sobre seu consentimento.

Multa
As penalidades previstas a quem descumprir as 
diretrizes da LGPD pode chegar, dependendo da 
violação, a 2% do faturamento da empresa em seu 
último exercício fiscal, limitada a R$ 50 milhões.

Principais requisitos 
regulamentares atendidos

● Artigo 7 do GDPR - “Condições de consentimento”

● Artigo 12 do GDPR - “Informação Transparente”

● Artigo 21 do GDPR - “Direito de objeção”

Saiba o porquê 
você deve ajudar 
seu cliente a se 
adequar a LGPD



Nosso script analisa todo o site e cria automaticamente 
a lista de cookie separado por categoria.

Totalmente customizável permite que você selecione tipo, tamanho, cor de fontes e cor 
do banner. Permite também a inserção da logo da sua empresa e do seu cliente (White 
Label), ajudando a se encaixar perfeitamente na aparência geral do site do seu cliente.

Cria e mantém um registro de consentimento e as preferências de cookies dos 
usuários, que poderão ser usados em uma eventual auditoria de LGPD. Tudo seguro 
nas nuvens e disponíveis para consulta em qualquer lugar, a qualquer momento.

Como funciona o consentimento de cookies do Milvus



Como funciona o consentimento de cookies 

Todos os recursos da LGPD (Consentimento de Cookie) estarão 
disponíveis no Portal do Cliente, facilitando a adoção da ferramenta.

Saiba com que frequência os novos visitantes estão aceitando 
ou recusando sua política de cookies.

Possibilidade de terceirização de DPO (Data Protection Officer) para seu cliente.



Portal 





Essas novas informações serão 
muito úteis para os DPOs, e será um 

canal de comunicação do usuário 
com o DPO da empresa.



DashBoard



Seu logo 
Aqui.



Alta disponibilidade

Nova arquitetura

Criamos uma nova arquitetura com alta disponibilidade 
de crescimento horizontal para aguentar a demanda 
do Milvus Cookie.

Estamos esperando inicialmente uma média 
de 20 milhões de requisições no primeiro mês.

Por se tratar de um novo produto e ser totalmente 
White Label assim proporcionando que nossos clientes 
façam a revenda para seus clientes se adequarem ao 
consentimento de cookie previsto na Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais (LGPD).



DPO OutSource 
uma nova
oportunidade



Use a LGPD para
atrair novos Clientes





OBRIGADO!




