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"Privacidade em primeiro lugar"  
para dados do cliente na  
Automation Anywhere Cloud
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O portfólio de nuvem da Automation Anywhere® é uma plataforma hospedada 
de entrega de serviços. O portfólio de nuvem inclui uma Control Room integrada 
e recursos de criação de bot hospedados na nuvem, juntamente com a capacidade 
de executar os nós do Bot Runner conectados à nuvem na infraestrutura dos clientes. 
Produtos adicionais, como o IQ Bot™, também podem ser hospedados na nuvem. 

A oferta de nuvem foi projetada para garantir a privacidade de dados e opera 
de acordo com o GDPR e outros princípios e diretrizes de privacidade de dados.

SEGURANÇA DE DADOS
A arquitetura de implantação adota uma abordagem de "privacidade em primeiro 
lugar" para a proteção dos dados e da infraestrutura dos clientes.

A conectividade de dados entre o Bot Runner na rede do cliente e a Control Room 
que reside na nuvem é criptografada. Protocolos de criptografia seguros como HTTPS 
e TLS 1.2 são usados para criptografar dados em trânsito. Para os dados armazenados 
na nuvem, é usada a criptografia de dados estáticos (por exemplo, criptografia AES 
de 256 bits). 

A postura de segurança completa, abrangendo as operações de nuvem nas quais a 
oferta de nuvem é implantada, as tecnologias de criptografia e a segurança de rede 
do ambiente são descritas no Guia de Operações de Segurança na Nuvem aqui  
<inserir URL>

COLETA DE DADOS
O modelo de implantação envolve clientes criando seus bots e gerenciando as 
implantações de bot pela Control Room na nuvem. Depois de os bots serem criados, 
eles são testados e implementados para execução na própria infraestrutura de 
computação dos usuários. 

A tabela abaixo descreve os dados coletados para o portfólio de nuvem da Automation 
Anywhere. A tabela fornece orientações sobre quais dados poderiam ser usados para 
identificar uma pessoa física.
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Item de dados Categoria 
de dados Descrição

Nome de usuário Pessoal
E-mail, nome e sobrenome, nome de preferência, fuso horário, último login, 
senha, conjunto de perguntas, domínio do AD

Senha do usuário Pessoal

Chave de segurança 
de senha

Pessoal Chave de segurança da senha do Credential Vault

Acesso ao dispositivo 

Bot Runner 
Pessoal Credenciais de nome de usuário e acesso ao dispositivo

Definições de função Pessoal Administrador, criador, etc.

Funções mapeadas para 
usuários, dispositivo, 
recursos

Pessoal Funções de usuário

IP/FQDN do dispositivo 
de bot

Pessoal Endereço IP do dispositivo ou FQDN pode ser rastreado para um usuário

Definição de bot 
(repositório)

Metadados Dados armazenados como parte da definição do bot

Credenciais do 
aplicativo bot

Pessoal Usuário do aplicativo, URL, chave pública, nome de roteamento

Agendas de bot da 
Control Room

Metadados Gerenciamento de bots; quando e onde executar bots

Definição de fluxo 
de trabalho do WLM

Metadados Quando e onde executar bots em qual sequência

Logs de auditoria Pessoal Pode conter identificadores: log de mensagens do dispositivo, log de mensagens 
de implantação, log de mensagens de e-mail, log de execução do trabalho: 
(hora de início/término, ID do usuário, agendamento, nome da automação, 
ID de implantação. Nome do dispositivo, nome do bot, nome de usuário),

log de edição de gerenciamento de usuário,

log de mensagens do Credential Vault,

logs de alteração de base de dados e servidor

Logs de erros Pessoal Pode conter identificadores

Análise operacional Metadados Status do serviço

Dados de uso Metadados Uso de recursos, licenças ativadas, agregadas sem identificadores de dados 
pessoais/do usuário.

Para IQ Bot: instâncias de aprendizado dos usuários, domínios, estatísticas 
operacionais, alterações de validação, documentos carregados e resultados 
de extração. 

Dados de uso
Pessoal/

metadados

Instâncias de aprendizado dos usuários, domínios, estatísticas operacionais, 
alterações de validação, documentos carregados e resultados de extração do 
usuário.
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USO DE DADOS

Operação e suporte 

As operações em nuvem monitorarão os sistemas de implantação e o desempenho 
operacional para operar, dimensionar e oferecer suporte ao serviço de acordo com o 
SLA do serviço <link aqui>. A Automation Anywhere geralmente não tem visibilidade 
dos dados do cliente listados acima.

Quando os serviços de suporte precisarem de acesso para solucionar problemas 
e resolver questões, a equipe de suporte só o fará com a permissão apropriada 
do cliente.

A fim de melhorar o produto, a Automation Anywhere vai:

• Analisar os dados de uso do recurso para melhorar o produto — por exemplo, 
adicionar telemetria para fornecer visibilidade operacional no uso do recurso. 
Isso ajudará a Automation Anywhere a priorizar e adicionar melhorias ao produto. 
Exemplos incluem:  

 ◦  Revisar a frequência do uso de comandos do Excel para ajudar a priorizar quais 
comandos adicionar a versões futuras

 ◦  Fornecer recomendações operacionais de práticas recomendadas 

 ◦  Fornecer serviços de suporte que serão usados para atualização, proteção 
e solução de problemas

 ◦  Personalizar produtos e fazer recomendações

 ◦  Para o IQ Bot, os dados do cliente serão usados para melhorar a qualidade 
das habilidades de aprendizado de IA

Para obter mais informações sobre a política de privacidade de dados da Automation 
Anywhere, consulte: https://www.automationanywhere.com/in/privacy

Retenção de dados após o término da assinatura

A Automation Anywhere manterá os dados do cliente, configs (bots), dados do IQ Bot 
e a maioria dos logs por 30 dias após a assinatura do cliente terminar. Alguns logs 
podem ser mantidos por até 180 dias após a assinatura do cliente terminar. 

Detalhes completos do Adendo de Processamento de Dados e da política de retenção 
de dados podem ser encontrados aqui: https://www.automationanywhere.com/
support/DPA.pdf

https://www.automationanywhere.com/in/privacy
https://www.automationanywhere.com/support/DPA.pdf
https://www.automationanywhere.com/support/DPA.pdf
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PROTEÇÃO DE DADOS
A Automation Anywhere tem um conjunto abrangente de recursos de segurança que 
são fornecidos ou configuráveis automaticamente por design para fornecer proteção 
de dados. Assim como em qualquer aplicativo corporativo, a utilização consistente e 
adequada dos controles de segurança depende da organização que utiliza o aplicativo 
corporativo. A autorização dos usuários depende dos administradores de TI, que 
devem implementar controles para garantir que somente o pessoal autorizado tenha 
acesso.

O proprietário dos dados deve garantir que somente pessoal autorizado com uma 
necessidade comercial possa acessar o serviço. Os usuários corporativos com acesso 
podem receber permissões refinadas por meio de controles de acesso baseados 
em função (RBAC). Os modelos RBAC garantem controles duplos e separação de 
deveres dentro das operações. As permissões podem ser implementadas para todos 
os aspectos da operação do produto, incluindo credenciais, bots, Bot Runners, Bot 
Creators, agendas de bot, instâncias de aprendizado do IQ Bot, acesso ao log de 
auditoria, filas de gerenciamento de carga de trabalho e grupos. 

A Automation Anywhere fornece recursos completos de auditoria, onde todas as ações 
do usuário são auditadas dentro da plataforma, fornecendo registros de todo o acesso 
e ações tomadas pelo pessoal de operações. A auditoria é automatizada para que 
todas as funções privilegiadas e sem privilégios estejam em conformidade com as 
práticas recomendadas, conforme definido no NIST AC-6.

Como os bots são programas de software desenvolvidos por especialistas de negócios 
do cliente, os processos de ciclo de vida de desenvolvimento de software seguro 
(SDLC) de última geração precisam ser implementados de acordo pelo cliente. Para 
esse fim, a Automation Anywhere oferece suporte à separação de ambientes de 
desenvolvimento, teste e produção por meio de uma combinação de implantações 
separadas e RBAC, conforme descrito acima.

Pseudonimização

O GDPR define especificamente a pseudonimização como uma medida técnica 
adequada para proteger os dados. A pseudonimização transforma os dados em 
identificadores artificiais. Isso dá ao Controlador e ao Processador uma maneira de 
processar dados de forma que não seja mais possível usar os dados para identificar 
uma pessoa física sem informações adicionais que são mantidas separadamente. 
A tokenização é outra abordagem que transforma dados que podem ser referenciados 
posteriormente, mas em termos de dados tokenizados, esses dados não podem ser 
usados para identificar uma pessoa física. 

A Automation Anywhere recomenda o uso de pseudonimização de dados para 
ambientes de desenvolvimento e teste. Para o IQ Bot, documentos e imagens 
no ambiente de produção serão processados com informações reais do usuário. 
Não há nenhuma possibilidade técnica de pseudonimização desses documentos 
automaticamente e uso do IQ Bot.
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Retenção de dados na Control Room

Há instâncias em que os dados são retidos nos bancos de dados que dão suporte 
a Control Room. Especificamente, ao usar o gerenciamento de carga de trabalho, 
o IQ Bot e o Bot Insight™ (lançamento futuro). Em todos os casos em relação à 
retenção de dados na Control Room, a pseudonimização e a tokenização reduzem 
o esforço da entidade de controlador e processador para estar em conformidade com 
o GDPR. Além disso, ao ativar logs para informações de depuração, como nome de 
usuário (usuários da plataforma), elas serão mantidas nos logs.

Gerenciamento de carga de trabalho e filas

Ao utilizar o gerenciamento de carga de trabalho (lançamento futuro) para 
implementar vários bots na mesma automação, os itens de trabalho que são colocados 
nas filas são armazenados no banco de dados da Control Room. Por meio da interface 
de usuário da Control Room, qualquer item de trabalho pode ser consultado, revisado 
e excluído. Ao processar dados pessoais em itens de trabalho, as filas podem ser 
excluídas periodicamente.

As credenciais do usuário podem ser adicionadas e excluídas por qualquer 
administrador com os privilégios apropriados, definidos pela função apropriada. 
A Control Room oferece suporte à consulta, à revisão e à exclusão de qualquer 
credencial a qualquer momento.

A Control Room fornece os meios para configurar e remover contas de usuário 
com controles RBAC apropriados. O administrador da organização é responsável 
por fornecer acesso apropriado aos usuários e recursos. O administrador deve criar 
uma política com o nível de acesso exigido de acordo com as diretrizes corporativas 
e de privacidade de dados do usuário. Se um usuário individual solicitar acesso 
ou limitações às suas informações pessoais, ele deverá entrar em contato com 
o administrador do cliente. Os administradores do cliente podem excluir as contas 
do usuário na Control Room.

Para obter mais detalhes com relação às consultas de privacidade de dados do GDPR 
e cópias de dados pessoais, a Automation Anywhere fornece o site a seguir Formulário 
de solicitação de direitos de acesso do titular dos dados.

RESUMO
Hoje, espera-se que as ofertas baseadas em nuvem e críticas para os negócios 
ofereçam fornecimento de soluções com segurança de acesso e privacidade de dados 
como considerações primordiais desde o início.

O portfólio de nuvem da Automation Anywhere foi projetado para atender e exceder 
as diretrizes operacionais exigentes, e por um bom motivo: nós nos preocupamos 
profundamente com a privacidade e segurança do cliente na entrega de automação 
aos clientes.  

Para obter mais informações sobre as soluções inovadoras de nuvem da Automation 
Anywhere, acesse a página da nuvem.

https://www.automationanywhere.com/data-subject-access-rights-request-form
https://www.automationanywhere.com/data-subject-access-rights-request-form
https://www.automationanywhere.com/data-subject-access-rights-request-form

