LEI GERAL DE
PROTEÇÃO
DE DADOS
E-book. Programa de
Adequação.

Este e-book tem como objetivo destacar os principais pontos
da lei, informando e esclarecendo a todas as pessoas que
lidam, direta ou indiretamente, com o tratamento de dados

pessoais,

bem como ajudar você, operador de dados, a

instalar o Programa de Adequação à LGPD na sua empresa.

QUAL O
OBJETIVO
DESTE
E-BOOK?

Falaremos sobre a LGPD e onde ela irá impactar, bem como
relacionaremos o programa de adequação da empresa à
LGPD.

Assim, os proﬁssionais poderão adequar seus processos
internos para desenvolver um
conformidade (Compliance).

ambiente de negócios em

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD),
Lei 13.709/2018 tem o objetivo de proteger a liberdade e
a privacidade dos dados pessoais dos consumidores e
cidadãos.

O QUE É A
LGPD?

Com entrada em vigor em setembro de 2020,a
LGPD exige que empresas e órgãos públicos transformem
a forma de coletar, armazenar e utilizar DADOS
PESSOAIS de colaboradores e terceiros.

A LGPD
estabelece regras para o uso, coleta,
armazenamento e compartilhamento de dados dos usuários
por empresas públicas e privadas.

Os impactos desta nova norma são relevantes, tanto no aspe
cto da proteção da privacidade e dos dados pessoais, quanto
para a atividade empresarial, considerando que a LGPD imp
õe uma série de diretrizes para que o controle de dados seja

feito de forma lícita, impondo também penalidades signiﬁcati
vas em caso de não cumprimento da norma.

O QUE É A
LGPD?

Diante disso, nasce a necessidade de compreender quais ser
ão as alternativas para a adaptação das organizações quant
o ao uso, divulgação, e armazenamento de dados e informa
ções.
As empresas que demonstrarem conformidade e responsabi
lidade em relação às novas regras poderão alavancar uma v
antagem competitiva no uso correto desses dados, aumenta
ndo o nível de conﬁança do seu público.

A LGPD PROTEGE QUALQUER DADO PESSOAL?

O Q U E S I GANLGPD
IFICA
T R ATAQUALQUER
M E N T O D DADO
E DAD
OS PESSOAIS?
PROTEGE
PESSOAL?
O QUE SIGNIFICA TRATAMENTO DE DADOS pessoais?

Q U E M S Ã O O S E N V O LV I D O S N O T R ATA M E N T O D E D A D O S ?
A QUEM A LEI SE APLICA?

•

DADO PESSOAL: toda informação relacionada à pessoa natural (física) i
dentificada ou identficável.Ou seja,

dados como nome completo, e-

mail, telefone, RG, CPF e endereço, e dados indiretos como endereços de

IP,

O S D AD O S

geolocalização de dispositivo móvel e demais identficadores

ele-trônicos.
•

DADOS SENSÍVEIS: dado pessoal sobre origem racial ou étnica,
convicção religiosa,opinião política, ficarãoa sindicato ou a organização

P E S S O AI S
R E G U L AD O S
PELA LGPD
SÃO:

de caráter religioso,fiosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida

sexual,

dado genético ou

biométrico, quando vinculado a uma

pessoa natural; esses dados merecem uma proteção mais rigorosa,
com
•

consentimento específíco dos titulares dos dados.

DADOS ANONIMIZADOS (ANÔNIMOS): dado relativo a titular que não
permite ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos
razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento, por meio dos quais
um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um
indivíduo. Esses dados estão fora da proteção da LGPD. Ex: estatísticas
sobre a idade de pessoas que realizaram a compra de determina do
produto.

O Q U E S I G N I F I C A T R ATA M E N T O
DE DADOS PESSOAIS?

Tratamento de dados inclui toda operação

realizada com dados pessoais, como: a
coleta, produção, recepção, classificação,
utilização,

acesso,

reprodução,

transmissão, distribuição, processamento,
arquivamento,

eliminação,

avaliação

armazenamento,

ou

controle

informação, modificação, comunicação.

da

QUEM
S Ã O O S E N V O LV I D O S N O
T R ATA M E N T O D E
DADOS?
•

Controlador: pessoa natural ou jurídica, de
direito público ou privado, a quem competem as
decisões referentes ao tratamento de dados
pessoais;

•

Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito
público ou privado, que realiza o tratamento de
dados pessoais em nome do controlador;

•

Encarregado pela Proteção de Dados: pessoa
indicada pelo controlador e operador para atuar
como canal de comunicação entre o controlador,
os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de
Proteção de Dados (ANPD).

APLICAÇÃO

Aplica-se para qualquer operação de tratamento de
dados pessoais realizadas tanto por pessoa física
quanto por pessoa jurídica, independentemente do
porte da empresa.

A QUEM A LEI
SE APLICA?

A LGPD NÃO se aplica:


Dados para uso pessoal;



Uso não comercial;



Fins jornalísticos;

 Acadêmicos;
 Segurança pública
 dentre outros...

QUAIS AS BAS E S LE GAIS PAR A A
R E A L I Z A Ç Ã O D E T R ATA M E N T O D E
DADOS PESSOAIS?

AS 10 BASES LEGAIS DA LGPD SÃO:

Consentimento
do titular;

Legítimo
interesse;

Cumprimento
de obrigação
legal ou
regulatória;

Realização de
estudos e de
pesquisa;

Execução ou
preparação
contratual;

Exercício
regular de
direitos;

Tutela de saúde
do titular;

Proteção de
crédito.

Tratamento pela
administração
pública;
Proteção da
vida e da
incolumidade
física;

QUAIS OS DIREITOS DOS
TITULARES DE DADOS?
QUAIS OS PRINCÍPIOS QUE REGEM
A LGPD?

DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS
Conﬁrmação da existência
de tratamento de seus
dados pessoais;

Acesso a todos os dados
pessoais de sua
titularidade que estão
sendo tratados pelo
controlador;

Correção de dados
incompletos, inexatos ou
desatualizados;

Anonimização, bloqueio ou
eliminação de dados
desnecessários,
excessivos ou tratados
em desconformidade com
a Lei;

Portabilidade dos dados a
outro fornecedor de
serviço ou produto;

Eliminação dos dados
pessoais, cancelamento ou
exclusão de dados
desnecessários;

Informação das entidades
públicas e privadas com as
quais o controlador
compartilhou dados
pessoais;

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

Revogação do
consentimento a qualquer
momento, mediante
manifestação expressa;

Oposição: titular pode se
opor a tratamento realizado
com fundamento em uma
das hipóteses de dispensa
de consentimento, caso
não estejam em
conformidade com a lei.

1. Princípio da Adequação: Está previsto no inciso II, do artigo 6.º da LGPD e prevê a “compatibilidade do tratamento
com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento”. Os dados devem ser tratados
de acordo com a sua destinação. A coleta de dados deverá ser compatível com a atividade fim do tratamento.
2. Princípio da Necessidade : A coleta de dados deve ocorrer de forma restritiva, cuidando para que o tratamento dos
dados pessoais esteja restrito à finalidade pretendida.

3. Princípio da Transparência : Visa garantir aos titulares, informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a
realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento dos dados.
4. Princípio do Livre Acesso : Possibilitar que o titular dos dados consulte livremente, de forma facilitada e gratuita, a
forma e a duração do tratamento dos dados, bem como sobre a integralidade deles.
5. Princípio da Qualidade dos Dados : Este princípio busca garantir aos titulares dos dados a exatidão, a clareza, a
relevância e a atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu
tratamento.

PRINCÍPIOS DA LGPD

6. Princípio da Segurança: Compreende medidas técnicas e administrativas para proteger os dados de acessos não autorizados e de
situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão.
7. Princípio da Prevenção: É um dos pilares da Segurança da Informação, buscando a antecipação de eventualidades, com a adoção de
medidas para prevenir a ocorrência de danos em razão do tratamento de dados pessoais.
8. Princípio da Responsabilização e Prestação de Contas: Neste princípio espera-se que o controlador ou o operador demonstrem
todas as medidas eficazes e capazes de comprovar o cumprimento da lei e a eficácia das medidas aplicadas.
9. Princípio da Não Discriminação: O tratamento dos dados não pode ser realizado para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos, ou
seja, não se pode excluir de titulares de dados pessoais, no momento de seu tratamento, informações determinadas por
características, sejam elas de origem racial ou étnica, opinião política, religião ou convicções, geolocalização, filiação sindical, estado
genético ou de saúde ou orientação sexual.
10. Princípio da Finalidade: Previsto no inciso I do art. 6.º da LGPD, emprega-se como a “realização do tratamento para propósitos
legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas
finalidades”, ou seja, o dado deverá, na coleta, ter a indicação clara e completa que a justifique.

PRINCÍPIOS DA LGPD

G O V E R N A N Ç A C O R P O R AT I V A E
BOAS PRÁTICAS

A empresa poderá implementar um programa de governança que:

•

Demonstre o comprometimento

•

Estabeleça políticas e ressalvas para qualquer impacto e risco à privacidade

•

Crie uma relação de confiança com o titular

•

Aplique mecanismos de supervisão internos e externos

•

Conte com planos de resposta de incidentes e remediação

•

Seja atualizado constantemente

A LGPD RECOMENDA AINDA UMA SÉRIE DE BOAS
PRÁT ICAS DE GOVERNANÇA CORPORAT IVA PARA QUE
O CONTROLADOR E
O OPERADOR LEVEM EM
CONSIDERAÇÃO.

MELHORA O RELACIONAMENTO ENTRE EMPRESA E CONSUMIDOR: consumidor: com a transparência entre o cliente e a marca ainda maior, a empresa
passará mais credibilidade e conﬁança aos consumidores.

MAIOR REGULAMENTAÇÃO: com a lei uniﬁcando as regras sobre privacidade de dados, todas as empresas estarão alinhadas e cientes das sanções em
caso de descumprimento às regras .

MELHORA O MARKETING DA EMPRESA: com a LGPD, as empresas precisarão eliminar informações irrelevantes, como endereços de e-mail inexistentes
ou leads perdidos; com isso, o banco de dados estará mais organizado e apenas com dados dos clientes mais qualiﬁcados e engajados com a marca,
gerando assim mais leads e, consequentemente, mais vendas. A empresa se comunicará apenas com os clientes que querem realmente saber mais sobre a
sua marca.

MAIS SEGURANÇA: a lei incentiva as empresas a aprimorarem a segurança da web e a adotarem medidas administrativas e técnicas adequadas para
proteger os dados pessoais dos cidadãos, para controlar e monitorar qualquer violação de dados.

MELHORA ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DADOS: será necessário organizar os processos de gerenciamento de dados para estar em
conformidade com a lei. Essa organização será benéﬁca para a administração geral da empresa.

B E N E F Í C I O S PAR A A E M P R E S A. . .

PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO À
LGPD

PROGRAMA DE ADEQUAÇÃOÀ LGPD

•

FASE I: CONSCIENTIZAÇÃO DE EQUIPE E ANÁLISE DE DADOS E DISGNÓSTICO DE
IMPLANTAÇÃO

•

FASE II: GOVERNANÇA EM PROTEÇÃO DE DADOS

•

FASE III: ELABORAÇÃO E REVISÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS

•

FASE IV: PLANO DE RESPOSTA A INCIDENTES - GARANTIA EXERCÍCIO DOS
DIREITOS DOS TITULARES

E TAPA S D O
PROGRAMA DE
ADEQUAÇÃO À
LGPD

NOMEAÇÃO DE
UM
ENCARREGADO
DE DADOS - DPO

•

O Encarregado tem um cargo estratégico na
governança dos dados, além de interagir com o Poder
Público e com os titulares dos dados.

•

A própria LGPD, em seu art. 5º, inciso VIII, define o
Encarregado como o profissional indicado pelos
agentes de tratamento de dados (Controlador e
Operador) para “ atuar como canal de comunicação
entre o controlador, os titulares dos dados e
Autoridade Nacional de Proteção de Dados”. Mas
suas atribuições vão além.

•

O Encarregado precisa estar ciente sobre o ciclo de
vida dos dados pessoais dentro de uma empresa ,
orientar a organização e os colaboradores na
implantação da gestão do Programa de Privacidade e
assegurar que as atividades de tratamento desses
dados estejam adequadas aos dispositivos da LGPD,
garantindo a conformidade e o nível de segurança
adequados, além de esclarecer a ANPD e outros
órgãos sobre como se dá o tratamento dos dados.

NECESSIDADE
DE

DE

REESTRUTURAÇÃO

DA POLÍTICA DE

PRIVACIDA

A Política de Privacidade é um documento pelo qual o prestador de serviço
transparece ao usuário a forma como o serviço realiza o tratamento dos dados pessoais e como
ele fornece privacidade ao usuário.
Importante documento jurídico de prevenção de litígios,

Excelente forma de mostrar profissionalismo, credibilidade e transparência da empresa.
A
Política
de
Privacidade,
que
faz
parte
do
Termo
de
Uso,
originase da responsabilidade de os agentes de tratamento de dados serem transparentes com o titular de dad
os e informarem como as atividades de tratamento de dados atendem os princípios dispostos no artigo 6º
LGPD.

NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO
ADE

D A P O L Í TI C A D E P R I VAC I D

O artigo 50, § 3º, da LGPD prevê a formulação de regras de boas práticas e de governança nas

organizações, que devem ser publicadas e atualizadas de forma periódica .
Necessária se faz a adoção de Medidas técnicas para assegurar a proteção dos dados pessoais e

criação de uma Política interna de boas práticas e governança.
A criação de medidas e de regras de boas práticas e de governança é essencial para que todos os

requisitos necessários à proteção de dados sejam efetivados.
O controlador e o operador ao elaborarem regras de boas práticas, devem levar em consideração,

em

relação ao tratamento e aos dados, a natureza, o escopo, a finalidade, a probabilidade e

gravidade dos riscos e dos benefícios resultantes de tratamento de dados do titular.

a

PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO À LGPD
Estudo das atividades empresariais e medidas de tratamento interno de dados.
Mapeamento e análise de Dados Pessoais e Mapeamento dos riscos dos tratamentos internos
Elaboraração do Relatório de Impacto e Inventário de Dados Pessoais
Criação de Políticas internas de tratamento e privacidade de Dados
Análise e adequação de contratos
Gerenciamento das solicitações dos titulares de dados e ANPD
Treinamento de prática de cuidado com os dados e conscientização de equipe

Criação de Programa de Governança em Tratamento de Dados
Termos e Uso e Marketing de adequação
Fornecimento de DPO com conhecimentos regulatórios sobre proteção de dados

QUAIS AS

P U N I Ç Õ E S P R E V I S TAS
PELA LEI?

•

Os agentes de tratamento (controlador e/ou operador) que
violarem as normas previstas na LGPD estarão sujeitos à
aplicação de advertências, multas, sanções administrativas
pela Autoridade Nacional, que são:

•

Advertência, com indicação de prazo para adoção de
medidas corretivas;

•

Multa simples de até 2% (dois por cento) do faturamento da
empresa, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último
exercício, excluídos os tributos, e limitada no total de
R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração;

•

Multa diária, observado o limite previsto no item acima;

•

A publicização da infração;

•

Bloqueio dos dados pessoais aos quais se refere a infração
até a sua regularização;
Eliminação dos dados pessoais aos quais se refere a
infração.

SANÇÕES

•

CONCLUSÃO
A LGPD tem como princípio fundamental a proteção de dados pessoais e o objetivo central de
garantir ao titular mais autonomia em relação ao uso dos seus dados. A nova cultura imposta pela lei
provoca um grande impacto na atividade empresarial, exigindo adequações operacionais no
tratamento de dados, para que a privacidade e a transparência andem lado-a- lado.

Seja para obter uma vantagem competitiva no mercado, seja para estar em conformidade com a
legislação vigente, aqueles que tratam dados pessoais devem estar adequados à LGPD.
A Intel Pro pode te ajudar neste sentido, com uma abordagem simplificada e visando a redução de
custos no processo, ofertamos consultoria para a implantação do protejo de adequação à LGPD.

Entre em contato: contato@intelpro.com.br

