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Com exceção de algumas
situações previstas na LGPD, é
você que define se seus dados
pessoais podem ou não ser
tratados por terceiros.

O que é
LGPD?01

LGPD -  LEI  GERAL DE
PROTEÇÃO DE DADOS

É a Lei que regulamenta o
tratamento dos dados pessoais,
com o objetivo de proteger os
direitos fundamentais de
liberdade, de privacidade e o
livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa
natural.
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Dados 
pessoais e

sensíveis
02

Nome e sobrenome;
Data  de nascimento;
Documentos pessoais (RG,
CPF, CNH, Carteira de
Trabalho, passaporte e título
de eleitor);
Endereço residencial ou
comercial; 
Telefone;
E-mail;
Cookies; e
Endereço de IP.

É a informação relacionada a
pessoa identificada ou
identificável. Ou seja, o dado é
considerado pessoal quando ele
permite a identificação direta
ou indireta da pessoa natural.
 
Exemplos:

Origem racial ou étnica; 
Convicções religiosas ou
filosóficas;
Opiniões políticas;
Filiação sindical;
Questões genéticas;
Biométricas; e
Sobre a saúde ou a vida
sexual de uma pessoa.

São os dados relacionados às
crianças e adolescentes, e:

DADOS PESSOAIS DADOS PESSOAIS
SENSÍVEIS

 :
@mateus.g.assuncao 



Tratamento
de dados 03

É o que assegura ao cidadão a possibilidade de corrigir, confirmar,
reclamar, fazer portabilidade, bem como de ter informação sobre o
compartilhamento de dados.

PARA ARMAZENAREM
OS SEUS DADOS VOCÊ

TEM QUE DAR
CONSENTIMENTO!

Não se esqueça:
Você tem o direito de oposição, ao esquecimento e à identificação
do armazenamento de dados.
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IMPORTANTE!



Tratamento
de dados 03

OS 8 PRINCÍPIOS PARA UM EFETIVO
TRATAMENTO DE DADOS:

1. Informar explicitamente como os dados serão tratados para o

titular;

2. Limitar o uso de dados essenciais;

3. Dar acesso livre, fácil e gratuito as pessoas ao tratamento dos

dados;

4. Qualificar os dados, deixando-os exatos e atualizados, segundo

a real necessidade no tratamento;

5. Assegurar  o meio de coibir situações acidentais ou ilícitas

como invasão, destruição, perda ou difusão;

6. Estabelecer a prevenção contra danos ao titular e os demais

envolvidos;

7. Não discriminar, ou seja, não permitir atos ilícitos ou abusivos;

8. Responsabilizar o agente que é obrigado a demonstrar a

       eficácia das medidas adotadas.
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Adequar as equipes e atividades da
entidade à LGPD.

O que fazer
para aplicar 

a LGPD? 
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PESSOAS

OS 3 PILARES DO TRATAMENTO DE DADOS

SISTEMAS

CONTRATOS 

Para aplicar a LGPD é necessário identificar os processos internos em
que se realiza o tratamento de dados. Fique atento aos 3 pilares a
seguir:

1

2

3

Estabelecer  a política de proteção de
dados, gestão de riscos, fornecimento e
armazenamento de dados.

Como, onde, por quem e por quanto
tempo os dados serão tratados.
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O que o
consumidor
deve saber?
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São pequenos pacotes de dados enviados para o navegador e que
ficam armazenados no dispositivo. Estes permitem entender
melhor o comportamento dos usuários, informando quais páginas
e conteúdos dos sites foram visitados, além de contribuir para a
eficácia na distribuição de conteúdo.

São as regras apresentadas à pessoa
que acessa determinado site, onde
devem constar as atividades que
serão aplicadas aos dados
informados.
O acesso aos dados pessoais, bem
como fornecimento dos mesmos à
terceiros, dependerá de autorização
específica da pessoa titular de dados.

COOKIES

POLÍTICA
DE COOKIES
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Informações sobre a organização responsável pelo
tratamento;
Dados pessoais e respectivas finalidades do tratamento,
inclusive os dados não informados pelo usuário (ex: IP,
localização, etc);
Base jurídica do tratamento;
Prazo de retenção dos dados pessoais;
Informações de contato do Data Protection Officer (DPO) ou
encarregado de proteção de dados da organização.

 Política de
privacidade 06

A POLÍTICA DE PRIVACIDADE

DÁ VISIBILIDADE ÀS REGRAS

DE TRATAMENTO DE DADOS

EM UM DETERMINADO

SERVIÇO

É IMPORTANTE OBSERVAR A PRESENÇA DAS
SEGUINTES INFORMAÇÕES:
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 Política de
privacidade 06

Sobre compartilhamento dos dados com terceiros e qual a
finalidade, inclusive redes sociais;
Sobre transferência internacional de dados e qual a finalidade;
Sobre o tratamento por legítimo interesse;
Sobre o envio de e-mail marketing e como remover o
consentimento, quando autorizado inicialmente pelo titular;
Sobre decisões automatizadas;
Sobre a proteção de dados de menores de idade;
Sobre a proteção dos dados sensíveis.

A política de privacidade também deve orientar como serão
atendidos os titulares de dados pessoais, apresentando como ele
pode acessar, retificar, solicitar a exclusão de dados, transferir,
limitar ou se opor ao tratamento, e retirar o consentimento. 
No caso da inviabilidade de alguma operação é necessário deixar
claro o motivo. Entretanto, aconselha-se que esses casos sejam
avaliados e autorizados pela área jurídica, sendo justificados por
algum outro requisito legal.
 
As seguintes informações, quando aplicáveis, também devem
estar presentes:

 (continuação)
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DPO,
controlador e
operador de
dados
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É a pessoa física/jurídica que atua entre a empresa e autoridade
nacional. Quem recebe reclamações e comunicações dos titulares
de dados, para prestar informações e solucionar eventuais
problemas. Responsável pela formação dos colaboradores da
empresa/organização a respeito das práticas a serem tomadas em
relação à proteção de dados pessoais.

A quem compete a tomada
de decisão em relação ao
tratamento dos dados
pessoais, sendo pessoa
física ou jurídica.
Desempenho de Cargo no
Conselho de Administração.

DPO (DATA PROTECTION OFFICER) OU
ENCARREGADO

CONTROLADOR DE
DADOS
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Pessoa natural ou jurídica, de
direito público ou privado, que
realiza o tratamento de dados
pessoais em nome do
controlador. Atualmente há
utilização de Inteligência
Artificial para exercício dessa
função.

OPERADOR DE
DADOS



Será de responsabilidade dos entes que
tratarão dados pessoais a informação a
respeito de incidentes de segurança dos
dados e eventual vazamento dos
mesmos. 
E necessário investir no
desenvolvimento tecnológico para
garantir a proteção de dados às práticas
comerciais, nos moldes da LGPD. 

Gestão de
riscos 08

Matrizes de Risco – por meio da
Norma ABNT ISO (Gestão de Riscos
basilar);
Riscos Internos – associados à
estrutura da organização.
Riscos Externos – associados ao
ambiente onde a organização opera.

NA GESTÃO DE RISCOS DEVE
CONTER A ANÁLISE DE:



O alvo da LGPD é o consentimento de forma explícita e inequívoca
do tratamento de dados. 
É com base nesta premissa que a ANPD, ainda não criada, auxiliará
órgãos governamentais, empresas e organizações da sociedade
civil em relação às situações em que podem ou não tratar os
dados. 
Portanto, será responsável por ajudar na aplicação, regulação e
fiscalização da LGPD.

ANPD
Agência Nacional
de Proteção de
Dados
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