
Segurança  
de dados  
do cliente

A segurança dos dados contidos em mídias de clientes é de máxima prioridade 
para o Seagate Recovery Services. Contamos com políticas e procedimentos 
em vigor, juntamente com sistemas de segurança de rede e de instalações, para 
criar um sistema que ajuda a proteger as mídias e os dados dos clientes contra 
qualquer violação ou dano.

Os componentes principais da política do Seagate Recovery Services são 
apresentados a seguir.

Sistema de segurança de rede

A Seagate adota uma arquitetura de rede redundante, segura e de várias camadas. 
Todas as sub-redes são protegidas por firewalls com recursos de inspeção de 
estado/configurações memorizadas, além de controles de acesso individualizados, 
que restringem os serviços apenas aos que são necessários para o funcionamento 
da camada de aplicativos. A Seagate disponibiliza sistemas avançados de deteção 
e prevenção de intrusão, que são monitorados por uma empresa terceirizada de 
segurança em regime 24x7. Todos os sistemas são protegidos contra malware, 
mediante o uso de software antivírus, antispam e antispyware.

A Seagate efetua verificações periódicas das vulnerabilidades de redes  
e aplicativos para corrigir possíveis problemas de segurança. Um teste anual  
de invasão da segurança é realizado por uma equipe terceirizada de auditoria.  
Além disso, a cada ano, a Seagate efetua uma avaliação de segurança corporativa, 
de acordo com a norma ISO 27001/2. A avaliação de segurança também inclui 
uma avaliação da capacidade de gestão de segurança, assim como da maturidade 
e conformidade com os Objetivos de Controle da ISACA para Tecnologia da 
Informação (COBIT 4.1).
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Sistema de segurança das instalações

Todos os laboratórios do Seagate Recovery Services são 
equipados com acesso controlado (incluindo fechaduras 
biométricas), vigilância de segurança 24×7, sistema de vídeo-
vigilância e sistema de alarme.

Além disso, são usados compartimentos de armazenamento 
à prova de fogo e com acesso controlado, o que proporciona 
ainda mais proteção contra o acesso não autorizado ou a 
contaminação ambiental.

Todo o acesso a mídias de clientes é restrito ao pessoal 
autorizado de laboratório, após o devido credenciamento. 
A autorização adequada só é aprovada e concedida após 
rigorosas verificações de segurança e antecedentes, e de 
treinamento abrangente em procedimentos de recuperação 
de dados, tudo com o objetivo de salvaguardar as mídias  
e os dados do cliente.

Processo de recuperação com  
certificação ISO9001

Todos os laboratórios são certificados pela ISO para garantir  
a máxima qualidade de serviço e a segurança dos dados  
do cliente.

Os procedimentos ISO incluem:

•	 Inventário detalhado das mídias do cliente, identificado  
com código de barras e catalogado em um sistema  
proprietário de banco de dados desenvolvido especifica-
mente para os serviços de recuperação de dados, que  
fornece um rastreamento detalhado dos procedimentos,  
do pessoal e dos recursos envolvidos em todo o processo 
de recuperação.

•	 Soluções proprietárias de hardware e software, e procedi-
mentos de recuperação, foram desenvolvidas para minimizar 
qualquer possibilidade de perda acidental de dados.

•	 Após a conclusão do trabalho de recuperação, todas  
as mídias internas do laboratório, utilizadas durante  
o processo de recuperação, passam por uma varredura  
de apagamento seguro antes de nova utilização.

Descarte seguro das mídias do cliente

No caso do cliente decidir que suas mídias devem ser 
descartadas ao final do processo de recuperação, o Seagate 
Recovery Services providenciará o descarte gratuito  
e ambientalmente correto dos discos rígidos do cliente.

Esse processo é executado em instalações seguras da 
Segate, nas quais a mídia do cliente é triturada em pedaços 
pequenos para possibilitar a reciclagem do material sucatado. 
Durante esse processo, os dados do cliente são destruídos 
de forma segura, eliminando a possibilidade de qualquer 
recuperação futura.
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