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QUAIS  SÃO  OS  IMPACTOS?

COMO  SE  ADEQUAR?



 
 

Há quase trinta anos, a AJDC tem atuado preventiva e

contenciosamente em inúmeros litígios complexos e estratégicos. Ao

longo desses anos, acumulamos ampla expertise na advocacia

perante autoridades administrativas e conhecimento aprofundado

sobre diversos setores econômicos. 

 

Essa experiência nos habilita a observar que a área de proteção de

dados demandará uma sinergia profunda entre soluções jurídicas,

suporte técnico e perspectivas negociais. Uma vez que pressupõe

conhecimento abrangente e detalhado das operações da

organização, a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

exige total confiança nos parceiros dedicados a essa tarefa.

 

Visando construir e aprofundar essa relação de confiança com nossos

atuais e futuros parceiros, apresentamos no presente Manual visões

iniciais a respeito dos principais temas trazidos pela LGPD. Teremos

imenso prazer em aprofundar essa conversa!
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Sancionada em 18 de julho de 2018, a Lei Geral

de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº

13.709/2018, entrará em vigor em agosto de

2020 e insere o Brasil em um cenário mundial

de implementação de políticas mais rigorosas

a respeito da proteção de dados.

 

Suas normas são amplamente inspiradas no

Regulamento de Proteção de Dados Europeu

(GDPR) e sua aplicação é transversal,

impactando nacionalmente os mais diversos

setores da economia.

 

A Lei Geral de Proteção de Dados dispõe

acerca de operações com dados pessoais

online e offline realizadas por qualquer pessoa

física ou jurídica, de direito público ou privado. 

 

Tendo entre seus fundamentos proteger a

privacidade e a autodeterminação informativa

dos titulares de dados pessoais, a LGPD

estabelece uma série de obrigações legais a

agentes que realizam tratamento de dados.

 

Essas obrigações se aplicam aos tratamentos

realizadas no Brasil, ou cuja coleta de dados

tenha ocorrido no país ou, ainda, que

objetivem indivíduos localizados no território

nacional.

INTRODUÇÃO



 

 

São informações relacionadas a pessoa natural identificada ou identificável (art.

5 º, I). Ou seja, toda informação relacionada a um indivíduo. 

 

Pode ser objetiva (nome, CPF, e-mail, IP, etc.) ou subjetiva (avaliação, etc.). Pode

ser verdadeira ou falsa, direta ou indireta (p. ex., hábitos de consumo).

 

Quanto mais elementos relacionados a uma pessoa natural, maior a chance de

que ela seja identificável e maior o risco associado ao tratamento desses dados. 

 

 

 

 

A LGPD especifica que dados pessoais sensíveis dizem respeito à saúde, vida

sexual, dado genético ou biométrico, origem racial ou étnica, convicção

religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização

religiosa/filosófica/política.
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INFORMAÇÕES

PRINCIPAIS CONCEITOS
O QUE SÃO DADOS PESSOAIS?

DADOS  PESSOAIS

DADOS  

PESSOAIS  

SENSÍVEIS

DADOS  PESSOAIS

DADOS  PESSOAIS  SENSÍVEIS



 

Pessoa física ou jurídica, de direito público ou

privado, que realiza o tratamento de dados

pessoais  em nome do controlador.
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coleta;

produção;

recepção; 

classificação 

utilização;

acesso; 

 

 

 

TODA OPERAÇÃO REALIZADA COM DADOS PESSOAIS, COMO:

 

 

 

 

 

 

 

Pessoa física ou jurídica, de direito público ou

privado, que decide sobre o tratamento de

dados pessoais.  

 

 

 

 

 

 

O QUE É TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS? QUAIS SÃO OS AGENTES
QUE O REALIZAM?

PRINCIPAIS CONCEITOS

TRATAMENTO  (ART .5º ,  X )  É

SÃO  AGENTES  DE  TRATAMENTO  DE  DADOS
(ART .5º , IX  E  CAPÍTULO  IV ) :

CONTROLADOR (A )

OPERADOR (A )

transmissão;

distribuição;

processameto; 

arquivamento;

armazenamento;

 

 

 

 

 

 

controle da informação;

difusão; 

extração;

reprodução;

eliminação;

 

 

 

 

 

 



Deve ser celebrado com o titular do dado pessoal. Não

pode fundamentar o tratamento de dados pessoais

sensíveis. 

 

Assim como os obtidos mediante consentimento, os

dados devem estar disponíveis, em cópia eletrônica,

em formato que permita a sua utilização subsequente

em outras operações de tratamento.

 

Titular concede consentimento que deve ser livre,

informado e inequívoco para o tratamento. O

consentimento precisa ser específico a uma

determinada finalidade e pode ser revogado a

qualquer momento pelo titular.

 

 

 

 

O TRATAMENTO DE DADOS SOMENTE PODERÁ OCORRER COM BASE EM UMA

DAS DEZ HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 7º DA LGPD, DENTRE AS QUAIS:

 

 

 

 

LEGÍTIMO  INTERESSE 

Finalidade legítima deve ser sopesada com os

direitos e liberdades fundamentais do titular do

dado. Por exemplo, promoção das atividades do

controlador.

 

Não pode fundamentar o tratamento de dados

pessoais sensíveis e enseja a realização de relatório

de impacto à proteção de dados pessoais.

 

 

 

 

CONSENTIMENTO

CONTRATO

BASES  LEGAIS  PARA  O  TRATAMENTO
OBRIGAÇÕES LEGAIS



FINALIDADE ,  ADEQUAÇÃO  E  NECESSIDADE
 

O tratamento deve ter propósitos específicos e ser compatível com

esses propósitos, limitando-se ao mínimo necessário para a

realização dessas finalidades.

 

 

 

 

LIVRE  ACESSO ,  QUALIDADE  E  TRANSPARÊNCIA
 

O(a) titular dos dados tem o direito de consultar gratuitamente

informações sobre o tratamento, sendo-lhe garantidas a exatidão

dos dados e a prestação de informações claras e precisas sobre o

tratamento.

 

 

 

 

SEGURANÇA  E  PREVENÇÃO
 

Medidas técnicas e administrativas devem ser tomadas para

proteger os dados contra acessos não autorizados e de acidentes,

bem como para prevenir a ocorrência de danos em virtude do

tratamento de dados pessoais.

 

 

 

 

NÃO  DISCRIMINAÇÃO
 

O tratamento não pode ser realizado para fins discriminatórios,

ilícitos ou abusivos.

 

 

 

RESPONSABIL IZAÇÃO  E  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS

PRINCÍPIOS  PARA  O  TRATAMENTO  DE  DADOS  PESSOAIS

OBRIGAÇÕES LEGAIS

O  TRATAMENTO  DE  DADOS  PESSOAIS  DEVE  OCORRER
OBSERVANDO  A  BOA -FÉ  E  OS  SEGUINTES  PRINCÍPIOS
(ART .6º ) :

 

Deve-se demonstrar a adoção de medidas eficazes e capazes de

comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção

de dados pessoais.
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Mediante requisição expressa, o(a) titular tem direito à portabilidade dos

dados (mas não das inferências) a outro fornecedor de serviço ou produto;

 

 

 

 

O(a) titular tem direito a obter confirmação da existência de

tratamento (quando, onde e porquê), além do direito à correção dos dados

incompletos, inexatos (objetiva e subjetivamente) ou desatualizados.

 

 

 

 

REVISÃO  DE  DECISÕES

 

 

O(a) titular tem direito a solicitar revisão de decisões tomadas unicamente

com base em tratamento automatizado de dados pessoais;

 

 

 

 

OBRIGAÇÕES LEGAIS

CONFIRMAÇÃO ,  ACESSO  E  CORREÇÃO

O  TITULAR  DOS  DADOS  PESSOAIS  TEM  OS  SEGUINTES
DIREITOS ,  (ART .  17  E  SEGUINTES ,  LGPD )  ENTRE  OUTROS :

PORTABIL IDADE  DOS  DADOS



SEGURANÇA E GOVERNANÇA
DIRETRIZES  DISPOSTAS  NO  CAP .  VI I ,  LGPD

 

Agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança,

técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais.

 

A aplicação de eventuais sanções levará em conta:

 

- a adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e

procedimentos internos capazes de minimizar danos;

- a adoção de política de boas práticas e governança;

- a adoção ágil de medidas corretivas;

 

É recomendável a implementação de programa de

governança em privacidade que estabeleça salvaguardas

adequadas, planos de respostas a incidentes, além de:

 

 

 Demonstrar efetivo

comprometimento

do controlador com

a adoção de

processos que

assegurem o

cumprimento de

normas e boas

práticas de proteção

de dados pessoais;

Estar integrado à

estrutura geral de

governança do

controlador,

estabelecendo

mecanismos de

supervisão internos e

externos, atualização

e monitoramento

constantes;
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CONSEQUÊNCIAS E PUNIÇÕES
EM CASO DE INADEQUAÇÃO 

 

Multa de até 2% do faturamento anual limitada a R$ 50 milhões por

infração, multa diária, publicização da infração, bloqueio ou eliminação

dos dados pessoais, advertência, suspensão ou proibição das atividades

de tratamento.

 

 

 

  

A empresa que violar a lei estará sujeita a ações coletivas e individuais

de reparação de danos por parte de prejudicados (art 42 e seguintes)

 

Danos à reputação são incomensuráveis, com prejuízo à imagem e

perda de confiança dos clientes

 

 

 

 

SANÇÕES  ADMINISTRATIVAS

OUTRAS  CONSEQUÊNCIAS



IDENTIF ICAR  E  MAPEAR1 .

 

 

 

As organizações  precisam estabelecer mecanismos que garantam a

observância das bases legais, dos princípios e dos direitos dos titulares,

estabelecendo medidas de segurança e de governança adequadas.

 

A LGPD impactará organizações de diversos portes em diferentes setores da

economia. Embora traga oportunidades e agregue valor, a adequação

representará também custos em um cenário de recursos limitados.

 

Como se adequar às novas obrigações legais com os recursos disponíveis? 

 

 

 

 

OTIMIZANDO RECURSOS:

COMO SE ADEQUAR À LGPD?

JORNADA  DE  ADEQUAÇÃO :

2 .  IMPLEMENTAR  

3 .  FORMULAR  POLÍT ICA

4 .  MONITORAR  E  ATUALIZAR



Recursos Humanos;                                   

Jurídico e Compliance;

TI e análise de dados;

Levando em conta o setor e o porte da organização, o primeiro passo é

definir a equipe responsável pelo tema da privacidade e proteção de dados

no âmbito da organização. Esse é o momento de escolher também os

colaboradores externos da jornada (consultores).

 

Esse time pode variar segundo a estrutura, fluxos e processos internos.

Recomendamos contar com representantes dos seguintes departamentos,

quando disponíveis:

 

 

 

 

 

COMO  MAPEAR  DADOS  E  TRATAMENTOS?1 .

Financeiro;

Procurement;

Marketing e comunicação;

 DEFININDO UMA EQUIPE DE

PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

ESCOLHENDO UM(A) ENCARREGADO (A) 

Receber reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos

e adotar providências;

Orientar funcionários e contratados da organização;

Comunicar-se com a ANPD e adotar providências indicadas pela Autoridade.

O controlador deverá indicar encarregado (art. 4º, vii e art. 41, LGPD) para atuar

como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

 

Algumas de suas atribuições são:

 

 

Deve-se evitar o conflito de interesses na nomeação do encarregado, que

reportará, preferencialmente, à alta direção da organização, preservada a

autonomia no exercício de suas funções. A ANPD poderá estabelecer normas

complementares sobre o encarregado, inclusive hipóteses de dispensa da

necessidade.

OTIMIZANDO RECURSOS:



 
 

O próximo passo é identificar, dimensionar e classificar os dados e os

tratamentos, avaliando os seus riscos.

 

Importante alcançar todo o fluxo de dados, desde a sua coleta até eliminação,

passando pelo armazenamento e eventuais transferências.

 

Entrevistas, questionários e templates serão úteis para esse inventário. Há

softwares no mercado que podem ajudar nessa sistematização.

            

OTIMIZANDO RECURSOS:
COMO  MAPEAR  DADOS  E  TRATAMENTOS?1 .

MAPEANDO DADOS E AVALIANDO

RISCOS



2 .  COMO  IMPLEMENTAR  A  ADEQUAÇÃO?

OTIMIZANDO RECURSOS:

Verificar as legislações e eventuais regulações aplicáveis aos dados e tratamentos

identificados. Além da LGPD, importante atentar para eventuais regulações

setoriais e normas internacionais.

 

Identificar os "gaps" e providências para adequação.

 

Realizar relatório de impacto aos dados pessoais quando o tratamento gerar

riscos ou estiver baseado no legítimo interesse, por exemplo.

 

Documentar todas as medidas adotadas, incorporando-as ao núcleo estruturante

dos processos e fluxos das atividades rotineiras.

IDENTIFICANDO "GAPS"

Implementar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger

os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas

de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento

inadequado ou ilícito. 

 

Considerar a adoção de criptografia, pseudonimização, back-up, controles de

acesso a dados, entre outras medidas que devem ser observadas desde a

concepção do produto ou serviço (privacy by design).

 

Levar em conta a recém-publicada ABNT NBR ISO/IEC 27701, uma extensão com

foco em gestão de privacidade da informação. Estabelecer planos de resposta a

incidentes e remediação, que inclua uma gestão de crise adequada no âmbito da

organização.

IMPLEMENTANDO MEDIDAS DE

SEGURANÇA



3. COMO FORMULAR A POLÍTICA DE PRIVACIDADE ?

Realizar treinamentos específicos para cada setor da empresa, com atualização

periódica, além de simulações;

 

Utilizar recursos visuais e tecnológicos para assegurar o entendimento.

 

OTIMIZANDO RECURSOS:

Definir a missão e visão da corporação sobre privacidade, assim como os

"Dos and Don’ts" para orientação de colaboradores e parceiros, criando,

entre outros, os seguintes documentos:

 

 

DEFININDO POLÍTICAS DE PRIVACIDADE

E PROTEÇÃO DE DADOS

TREINANDO E CONSCIENTIZANDO

Política LGPD de RH;

Política de BYOD;

Política de marketing;

Política de uso de

equipamentos eletrônicos;

Comunicação interna;

Política de retenção e

eliminação dos dados;

Declaração (externa).



4.AVALIANDO E MONITORANDO PERMANENTEMENTE

OTIMIZANDO RECURSOS:

Criação de canal de comunicação e procedimentos para atendimento ao

titular;

Monitoramento de novas regulamentações e boas práticas para

aprimoramento;

 

 

ESFORÇO CONSTANTE: AVALIAÇÃO,

ATUALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

Avaliar, atualizar e monitorar visando o aprimoramento contínuo dos

mecanismos implantados.

 

A avaliação e o monitoramento devem abranger tanto os processos e normas

internas, quanto os externos, nacionais e internacionais, referentes às novas

regulamentações e boas práticas.

 

Essa fase compreenderá, por exemplo:

 

 

 



 

A Lei Geral de Proteção de Dados inaugura um universo de

obrigações, mas em contrapartida oferece incontáveis

oportunidades.

 

Com gestão, política de governança e monitoramento

eficientes, é possível identificar tais oportunidades e

aproveitá-las! 

 

Sua política de privacidade pode tornar-se vantagem

competitiva: estabeleça um padrão de confiança e

reputação para consumidores, colaboradores e parceiros!

 

Mais do que mera adequação à norma, a LGPD propõe a

criação de uma cultura de proteção de dados e respeito à

privacidade!

 

Participe da comunidade de proteção de dados: não

desperdice a oportunidade de influenciar positivamente

as interpretações e regulamentações que virão!
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