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Contexto de surgimento

✓ Dados são o novo petróleo.



✓ Garantir a autodeterminação informacional da pessoa

natural;

✓ Criar regras claras sobre os processos de coleta,

armazenamento e compartilhamento dessas informações;

✓ Desincentivar o uso inadequado de dados pessoais

através de fiscalização e aplicação de sanção.

Objetivos da LGPD

Como repactuar o compromisso de garantia à liberdade, 

privacidade e livre desenvolvimento da personalidade? 



Abrangência

✓ O que são dados pessoais?

• Pessoas NATURAIS identificadas ou identificáveis

• Dados sensíveis

✓ A quem a lei se aplica?

• Pessoa natural ou jurídica de direito público ou privada

o Controlador

o Operador

• Territorialidade

✓ Vigência: 15/08/2020



Principais princípios 

✓ Finalidade e Necessidade
Propósitos legítimos, específicos e informados;

Tratar apenas os dados estritamente necessários;

✓ Adequação
Tratamento compatível com a finalidade;

Não discriminação
Impossibilidade de utilização de dados para fins discriminatórios;

✓ Qualidade dos dados
Exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados;



Principais princípios 

✓ Livre Acesso

Garantia de consulta facilitada e gratuita à integralidade dos

dados e de informação sobre a forma de tratamento;

✓ Responsabilização e Prestação de Contas
Demonstração de boas práticas;

✓ Prevenção
Adoção de medidas para evitar danos aos titulares, desde a

concepção do produto/serviço;

✓ Segurança

Medidas técnicas e administrativas para a proteção dos dados.



Principais direitos dos titulares de dados

✓ Confirmação da existência do tratamento de dados
pessoais;

✓ Informação sobre a possibilidade de não fornecer o
consentimento e consequências da negativa;

✓ Portabilidade de dados;

✓ Acesso e retificação de dados incompletos, inexatos ou
desatualizados ;



Principais direitos dos titulares de dados

✓ Exclusão de dados desnecessários, excessivos ou

tratados em desconformidade com o disposto na LGPD;

✓ Informação das entidades com as quais o controlador

compartilhou dados;

✓ Revogação do consentimento;

✓ Explicação.



Etapas

1) MAPEAMENTO DOS DADOS TRATADOS

▪ Quais são os dados pessoais tratados?

Informações de clientes, colaboradores, fornecedores, etc.

▪ Quem são os setores/pessoas que manipulam os dados pessoais?

R.H, Setor comercial, Setor financeiro, etc.

▪ Como esses dados estão circulando?

Arquivo físico e digital. Fluxo.

▪ Para qual finalidade são tratados os dados pessoais?

Definição do tratamento ideal e dados necessários.



2) MAPEAMENTO DOS FATORES DE RISCO

Quais são as chances de uma informação vazar, ou de ser

conhecida por quem não deveria?

▪ Equipamentos e sistemas estão protegidos?

▪ Políticas e procedimentos suficientes?

▪ Há conscientização e treinamento das pessoas?



3) ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS

• Definição do controlador e do operador: 

Quem teve a ideia?

Quem efetivamente deu início ao tratamento de dados?



CONTROLADOR OPERADOR

Definir a base para tratamento de dados 

pessoais

Acompanhar o ciclo de vida dos dados 

pessoais, determinando o descarte ao 

final do tratamento

Manter registro das operações de 

tratamento de dados pessoais que 

realize

Elaborar o relatório de impacto de 

proteção de dados pessoais

Transmitir as instruções para tratamento 

de dados quando envolver controlador

Observar as instruções do Controlador

Cumprir os direitos dos titulares

Nomear encarregado

Prestar informações quando solicitadas pela ANPD

Formular e empregar regras boas práticas e governança em proteção de dados 

pessoais

Responder civil e administrativamente pelos danos decorrentes de violação à 

legislação de proteção de dados pessoais

Responsabilidades



Titulares de dados pessoais:

• Informações sobre o tratamento;

• Informações sobre os direitos;

• Portabilidade e Compartilhamento;

• Identificação do Controlador e do Encarregado de

Proteção de Dados Pessoais;

• Consentimento.









Parceiros contratuais (clientes e fornecedores):

• Exigir e fiscalizar a execução de boas práticas;

• Definir o controlador e operador e atribuir

responsabilidades;

• Definir o Encarregado de Proteção de Dados;

• Instituir dever de confidencialidade em relação aos

dados pessoais;

• Instituir cláusulas de dever cooperação entre as

partes;

• Elaborar instruções claras;

• Resguardar o Operador contra instruções ilegítimas

do Controlador.





Relação de trabalho e emprego:

❖ Fase pré-contratual (recrutamento e seleção)

- Solicitar o consentimento expresso do candidato;

- Informar ao candidato, de forma clara, sobre o tratamento

de seus dados para recrutamento, avaliação e seleção;

- Eliminar os dados em caso de não contratação;

- CAUTELA no uso de informações pretéritas do candidato

como elemento capaz de definir sua contratação ou não!



Relação de trabalho e emprego:

❖ Fase Contratual

- Obter a autorização do empregado para tratamento de dados

relacionados ao contrato de trabalho;

- Dispensa de consentimento para cumprimento de obrigações

legais ou regulatórias pelo empregador;

- Comunicar aos empregados quais dados são tratados, quais

obrigações serão cumpridas com esses dados; e com quais

entidades públicas os dados serão compartilhados.

- Eliminar os dados quando encerrada a relação, exceto nas

hipóteses em que a manutenção é obrigatória para

cumprimento de lei e regulamentos.



3) ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ADEQUAÇÃO DE

FERRAMENTAS

▪ Elaborar Política de Proteção de Dados Pessoais:

Documento cuja finalidade é informar, para o público em geral, as

regras de tratamento de dados pessoais da empresa e direitos dos

titulares.

▪ Revisão dos manuais de procedimentos internos:

Identificar eventuais desconformidades ou deficiências dos

processos internos em relação à proteção de dados e

consequentemente, adequá-los.



▪ Elaboração de plano para reagir à eventuais incidentes e

Modelo de resposta para o Órgão de Controle de Dados

Pessoais.

❖ Descrição da natureza dos dados pessoais afetados;

❖ Informações sobre os titulares envolvidos;

❖ Indicação de medidas técnicas e de segurança utilizadas para a

proteção dos dados;

❖ Riscos relacionados ao incidente;

❖ Motivo da demora, no caso de comunicação não imediata;

❖ Medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar

os efeitos da violação.

➢ Objetivo: Avaliação do nível de gravidade do incidente e da

preparação do agente de dados.



4) IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTRO DO PROCESSAMENTO DE

DADOS

Manter registros de tratamento de dados, para fins de elaboração

do Relatório de Impacto de Proteção de Dados Pessoais,

indicando:

✓ Quais dados pessoais tratados e a respectiva finalidade;

✓ A base legal que autoriza o uso de dados pessoais;

✓ O processo de tratamento que podem gerar algum risco aos

direitos dos titulares;

✓ As práticas de segurança de informação implementadas no

armazenamento;

✓ Medidas e mecanismos empregados para mitigar esses riscos.



5) NOMEAÇÃO DO ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE

DADOS

✓ Pessoa natural ou jurídica, colaborador da empresa ou

terceirizado.

✓ Publicidade: A identidade e os contatos do Encarregado devem ser

disponibilizados, preferencialmente, no site do Controlador.

✓ Requisitos:

▪ Conhecimento especializado em legislação sobre proteção de

dados pessoais;

▪ Formação contínua;

▪ Independência funcional.



✓ Principais funções:

▪ Zelar pela aplicação e disseminar boas práticas em relação ao tratamento

de dados;

▪ Realizar a interface com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados

(ANPD);

▪ Receber reclamações e informes dos titulares e órgãos competentes;

▪ Opinar nas tomadas decisões que impactem o tratamento de dados

pessoais.



Fiscalização e sanções

✓ Advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas

corretivas;

✓ Multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa

jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu

último exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a R$

50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração;

✓ Multa diária, até o limite de 50.000.000,00 por infração;

✓ Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a

sua ocorrência;

✓ Bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua

regularização;

✓ Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração.



Visão holística

✓ Gravidade da infração;

✓ Boa-fé do infrator;

✓ Vantagem auferida;

✓ Condição econômica do infrator;

✓ Demonstração de adoção de mecanismos e procedimentos para

mitigar os danos;

✓ Adoção de política de boas práticas e governança;

✓ Proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da

sanção;

✓ Pronta adoção de medidas corretivas.



✓ Evitar danos financeiros e institucionais às empresas;

✓ Publicidade positiva, reforço da marca e fortalecimento institucional;

✓ Maior confiança de clientes, fornecedores e parceiros;

✓ Redução de despesas em sanções decorrentes de

responsabilizações desnecessárias;

✓ Maior segurança, confiança e conforto dos sócios e demais

colaboradores para a realização de suas atividades profissionais.

Vantagens para as empresas



amanda@da.adv.br
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