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Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD

A LGPD surge para proteger o direito do titular de dados pessoais contra o tratamento ilegal desses dados 

pessoais, definindo, ainda, bases legais para que as empresas possam coletar os dados estritamente 

necessários à finalidade pretendida, o que, no caso de dados de crianças e adolescentes, deverá ser 

precedido do consentimento específico e em destaque por um dos pais ou pelo seu responsável legal, 

conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. tem os seguintes objetivos:

a) Regular o tratamento de dados pessoais, nos meios físicos e digitais;

b) Proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personali-

dade da pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado e;

c) Restabelecer ao titular o controle de suas informações, promovendo a transparência tão necessária a 

todas as relações.

Outras Legislações de Proteção de Dados Pessoais no Brasil

Há diversas normas e regulações setoriais que versam sobre privacidade e proteção de dados no Brasil, 

como o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Acesso à Informação, a Lei Geral de Telecomunicações, o 

Marco Civil da Internet, a própria Constituição Federal Brasileira e, no caso da saúde, as diversas normas 

setoriais da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), do Conselho Federal de Medicina (CFM), da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do Conselho Nacional de Saúde (CNS), entre outras.

Introdução

A sociedade está em constante evolução e se 

transformando ao longo dos anos. Quem nunca 

escutou que “o segredo é a alma do negócio” ou “A 

informação vale ouro”? Nesse sentido, o sigilo das 

informações sempre foi uma preocupação, desde o 

início da convivência do ser humano em sociedade. 

Porém, à medida que a sociedade se transforma, ela 

requer mais e mais informações, sobre as quais o 

processamento dos dados tem um papel relevante, 

principalmente no ambiente econômico.

Ao tempo em que ocorre o crescimento desse 

processamento, em paralelo, surgem novas 

plataformas de negócios, alicerçadas em criação de 

perfis de consumo, direcionando a publicidade, ou seja, 

o mercado agora passa a valorizar ainda mais esses 

dados, uma vez que estamos em uma sociedade digital 

e conectada. Somos surpreendidos e incomodados 

frequentemente com ofertas de crédito com base em 

informações pessoais e sigilosas compartilhadas sem 

nossa autorização.
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Aplicabilidade da LGPD
Aplica-se a qualquer operação de tratamento de dados pessoais realizada por pessoa natural ou por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, incidindo sobre praticamente todas as atividades empresariais, 
independentemente do meio, do país de sua sede ou do país em que estejam localizados os dados, desde 
que no Brasil:

 O tratamento de dados seja realizado;
 Os dados tenham sido coletados; ou
 Tratamento tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços a indivíduos. 

A implementação de um projeto para adequação à Lei requer grandes esforços, que significa visitar as 
diversas áreas e departamentos da Operadora e suas Unidades de Negócio, mapear, constatar, rever e 
redesenhar processos e a real necessidade de obtenção de dados, minimizando-os mediante a efetiva 
necessidade de qualquer tipo de tratamento a ser realizado. 

Exceções de Aplicação da LGPD
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais não se aplica quando:

 Realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos
 (ex: agenda telefônica usada para fins pessoais);
 Realizado para fins exclusivamente jornalísticos, artísticos e acadêmicos;
 Realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do
 Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais;
 Os dados sejam provenientes de países que, por sua vez, ofereçam um nível de
 segurança jurídica adequado sobre esse tema e apenas processados em território
 nacional, sem que haja qualquer intenção do agente brasileiro em compartilhar ou
 comunicar esses dados pessoais a outros agentes.

Principais Definições
Banco de Dados: Conjunto estruturado de 

informações pessoais, estabelecido em um ou em 

vários locais, em meio eletrônico ou físico.

Dado Pessoal: É a informação relacionada a pessoa 

natural identificada ou identificável. Por exemplo: 

nome, CPF, endereço, identidade, os registros de 

navegação de sites de internet, dentre outros.

Dado Pessoal Sensível: Informações sobre origem 

racial ou étnica, convicção religiosa, opinião 

política, filiação a sindicato ou organização de 

caráter religioso, filosófico ou político, dado 

referente à saúde ou à vida sexual, dado genético 

ou biométrico, quando vinculado a pessoa natural.

Dado Anonimizado: É a utilização de meios 

técnicos razoáveis e disponíveis no momento do 

tratamento, por meio dos quais um dado perde a 

possibilidade de associação, direta ou indireta, a um 

indivíduo;

Titular de Dados: É o proprietário dos dados, a 

pessoa física dona das informações coletadas e o 

principal interessado na forma de utilização e na 

destinação de suas informações pessoais. Por 

exemplo, o beneficiário do plano de saúde, o 

colaborador, prestador etc.
Controlador: É quem toma as decisões 

relacionadas ao tratamento dos dados pessoais. 

Pode ser uma entidade, empresa privada ou 

pública, órgão público ou uma pessoa física.
Operador: É a empresa, entidade ou pessoa física 

que faz efetivamente o tratamento dos dados 

pessoais, seguindo as determinações do 

Controlador.
Agentes de Tratamento: São o controlador e 

operador.
Encarregado: É o responsável pelo atendimento 

ao titular dos dados, em suas dúvidas e 

reclamações.
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Tratamento: Inclui qualquer tipo de manipulação realizada com informações pessoais, por exemplo, toda 

operação realizada com dados pessoais, como:

Arquivamento - ato ou efeito de manter registrado um dado em qualquer das fases do ciclo da informação, 

compreendendo os arquivos corrente, intermediário e permanente, ainda que tal informação já tenha 

perdido a

validade ou esgotado a sua vigência;

Avaliação - analisar o dado com o objetivo de produzir informação;

Classificação - maneira de ordenar os dados conforme algum critério estabelecido;

Coleta - recolhimento de dados com finalidade específica;

Comunicação - transmitir informações pertinentes a políticas de ação sobre os dados;

Controle - ação ou poder de regular, determinar ou monitorar as ações sobre o dado;

Difusão - ato ou efeito de divulgação, propagação, multiplicação dos dados;

Distribuição - ato ou efeito de dispor de dados de acordo com algum critério estabelecido;

Eliminação - ato ou efeito de excluir ou destruir dado do repositório;

Extração - ato de copiar ou retirar dados do repositório em que se encontrava;

Modificação - ato ou efeito de alteração do dado;

Processamento - ato ou efeito de processar dados visando organizá-los para obtenção de um resultado 

determinado;

Produção - criação de bens e de serviços a partir do tratamento de dados;

Recepção - ato de receber os dados ao final da transmissão;

Reprodução - cópia de dado preexistente obtido por meio de qualquer processo;

Transparência - mudança de dados de uma área de armazenamento para outra, ou para terceiro;

Transmissão - movimentação de dados entre dois pontos por meio de dispositivos elétricos, eletrônicos, 

telegráficos, telefônicos, radioelétricos, pneumáticos, etc.;

Utilização - ato ou efeito do aproveitamento dos dados.

Transferência Internacional de Dados: Ocorre no processo de envio dos dados pessoais para país 

estrangeiro ou organismo internacional o qual o país seja membro.

Consentimento: É a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titilar concorda com o 

tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Deve ser por escrito ou por outro 

modo que comprove que essa é sua vontade, além de estar destacado em cláusula separada das demais.

A Lei prevê, ainda, que após o término do tratamento de dados pessoais o controlador poderá mantê-los 

para seu uso exclusivo, desde que anonimizados, sendo proibido seu acesso a terceiros.

Hipóteses de Tratamento

Exige consentimento do titular de dados pessoais:

Mediante consentimento do titular - O titular dos dados tem liberdade para autorizar, negar ou revogar 

(reconsiderar) autorização anteriormente concedida para tratamento de seus dados pessoais. (Ex.: paciente 

que consente com o compartilhamento de seus dados; voluntário que consente em participar de pesquisa 

clínica).

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD
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Dispensa do consentimento:

Para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular, resguardados os direitos do titular e os 

princípios previstos na LGPD

Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador (Ex.: E-social, INSS, FGTS, etc);

Pela Administração Pública na execução de Políticas Públicas - É o tratamento de dados feito com a 

finalidade específica da execução de política pública formalmente instituída por Lei ou Ato administrativo. 

(Ex.: dados de epidemia para desenvolvimento de política de prevenção ou combate à determinada 

doença);

Para a realização de estudos por órgãos de pesquisas - Utilização estrita para realização de estudos por 

órgão de pesquisa público ou privado. (com anonimização dos dados sempre que possível) (Ex.: dados para 

pesquisa da eficácia de determinado medicamento);

Execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o 

titular, a pedido do titular dos dados , desde que:

- O tratamento de dados em questão seja imprescindível para o devido cumprimento do contrato; e

- O titular dos dados tenha previamente manifestado consentimento, na celebração do contrato. 

(Ex.: celebração de contrato para a prestação de serviços médico-hospitalares ou de planos individuais);

Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral - incluindo 

contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro - Nos casos de necessidade de 

tutela do bem maior da pessoa natural, a vida e sua incolumidade, ambos inseridos no conceito de 

dignidade da pessoa humana como fundamento da República.

Para a tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da área de saúde, serviços de saúde ou 

autoridade sanitárias;

Quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de 

prevalecerem direitos e liberdades fundamentais, por exemplo:

-Apoio e promoção de atividades do controlador;

- Proteção, em relação ao titular, do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o 

beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais contidas na 

LGPD;

Para proteção ao crédito. É necessário a observância simultânea da legislação

pertinente Ex. envio do nome de uma pessoa inadimplente para o cadastro do SCPC ou da Serasa.
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Princípios:

Como alicerces da LGPD, é onde existe a sustentação para racionalizar a sua legitimação, são a base de onde 

se extrai o norte a ser seguido no que se refere ao tratamento de dados pessoais:

Realizar do tratamento para 
propósitos legítimos, específicos, 
explícitos e informados ao titular, 
sem possibilidade de tratamento 
posterior de forma incompatível 
com essas finalidades;

Finalidade: 
Deve apresentar compatibilidade 
do tratamento com as finalidades 
informadas ao titular, de acordo 
com o contexto do tratamento;

Adequação:

Garantir a limitação do 
tratamento ao mínimo necessário 
para a realização de suas 
finalidades, com abrangência dos 
dados pertinentes, proporcionais 
e não excessivos em relação às 
finalidades do tratamento de 
dados;

Necessidade:

Prover utilização de medidas 
técnicas e administrativas aptas 
a proteger os dados pessoais de 
acessos não autorizados e de 
situações acidentais ou ilícitas 
de destruição, perda, alteração, 

Segurança:

Garantir, aos titulares, de 
consulta facilitada e gratuita 
sobre a forma e a duração do 
tratamento, bem como sobre 
a integralidade de seus 
dados pessoais;

Livre Acesso:Garantir, aos titulares, de 
informações claras, precisas e 
facilmente acessíveis sobre a 
realização do tratamento e os 
respectivos agentes de 
tratamento, observados os 
segredos comercial e industrial;

Transparência:

Garantir, aos titulares, de exatidão, 
clareza, relevância e atualização dos 
dados, de acordo com a necessidade 
e para o cumprimento da finalidade 
de seu tratamento;

Qualidade de dados:

7
Princípios

5
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD



LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD

Direitos do Titular de Dados Pessoais

A autodeterminação informativa, estabelece o titular no controle de seus dados, e este é o direito 

fundamental base para os demais direitos, a saber:

Confirmação da existência de tratamento;

Acesso aos dados;

Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados. Se não forem 

anonimizados, ou seja, quando não pode identificar o seu titular) ;

Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto;

Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no 

art. 16 da LGPD;

Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de 

dados;

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

Revogação do consentimento;

Peticionar com relação aos seus dados contra o controlador diante da Autoridade Nacional de Proteção de 

Dados (ANPD);

Opor-se ao tratamento realizado pelo controlador.

Tratamento de Dados Pessoais de Crianças e Adolescentes

O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente em 

diversos setores. Considera-se criança quem tem até 12 anos incompletos. Já entre 12 e 18 anos são 

considerados adolescentes.

Define ainda que esta faixa etária tem direito à vida e à saúde; à liberdade, ao respeito e à dignidade; à 

convivência familiar e comunitária; e do direito à guarda, à tutela e à adoção. É necessário consentimento 

específico e em destaque, para o tratamento de dados pessoais e/ou dados pessoais sensíveis, a ser realizado 

por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. Nessa hipótese, os controladores deverão manter 

pública a informação sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua utilização e os procedimentos para 

acesso às informações tratadas.
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Término do Tratamento de Dados

Deverá ocorrer nas seguintes hipóteses:

Verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários;

Fim do período de tratamento;

Comunicação do titular, no direito de revogação do consentimento, no âmbito e nos limites técnicos das 

atividades, autorizada a conservação para as seguintes finalidades:

- Cumprimento da obrigação legal ou regulatória do controlador

- Estudo por órgão de pesquisa, garantidos a anonimização sempre que possível

- Transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de

dados dispostos na Lei ou

- Uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, desde que

anonimizado os dados.

Anonimização e Pseudoanonimização

De acordo com a LGPD, a dado anonimizado é o dado que, considerados os meios técnicos razoáveis no 

momento do tratamento, perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo. A partir do 

momento em que o dado é considerado anonimizado, e não permite mais qualquer identificação do seu 

titular, esse dado sai do escopo da legislação, por não mais se tratar de um dado pessoal. 

Já a Pseudonimização é a técnica de tratar dados pessoais de uma forma em que os dados somente possam 

ser atribuídos a um titular de dados mediante a utilização de informações

adicionais, não disponíveis a todos, desde que essas informações sejam mantidas em ambiente separado, 

controlado e seguro.

Recomendações para escolher a melhor técnica

Elencar os principais processos de trabalho que realizam tratamento de dados pessoais para a realização de 

estudos, especialmente em órgão de pesquisa.

Identificar os dados pessoais a que se referem os processos de trabalho listados, que não podem ter os 

titulares relacionados.

Analisar o ciclo de vida de tratamento do dado a fim de mitigar riscos de violação de dados que não são mais 

de uso corrente.

Avaliar o risco de identificação do titular dos dados listados.

Quando houver a obrigatoriedade de proteção de dados pessoais, sem a necessidade de guarda dos dados 

que associam estes aos titulares, pode-se optar pelo processo de anonimização, sem prejuízo de atividades 

do órgão ou entidade. Caso contrário, podese optar pela técnica de pseudonimização.

Definir um plano de comunicação para incidentes de violação de dados. O objetivo é propiciar maior 

celeridade na solução de incidentes e padronização de atividades a serem executadas, assim como prever 

responsáveis pelo cumprimento das atividades.

Documentar violações atestadas e incidentes ocorridos, a fim de analisar riscos de violação periodicamente.

Promover a conscientização contínua acerca da importância da proteção de dados na instituição.
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Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais

É um documento fundamental a fim de demonstrar que o controlador realizou uma avaliação dos riscos 

nas operações de tratamento de dados pessoais que são coletados, tratados, usados, compartilhados e quais 

medidas são adotadas para mitigação dos riscos que possam afetar as liberdades civis e direitos 

fundamentais dos titulares desses dados.

Como Elaborar

Deve ser elaborado antes do início o tratamento de dados pessoais, preferencialmente, na fase inicial do 

programa ou projeto que tem o propósito de usar esses dados, utilizando as seguintes etapas:

1. Identificar agentes de tratamento;

2. Identificar a necessidade de elaborar o relatório (sempre que existir a possibilidade de ocorrer impacto na 

privacidade dos dados pessoais);

3. Descrever o tratamento (natureza, escopo, contexto e finalidade);

4. Identificar as partes interessadas consultadas (Partes interessadas relevantes, internas e externas, 

consultadas a fim de obter opiniões legais, técnicas ou administrativas)

5. Descrever necessidade e proporcionalidades (Avaliação da necessidade e proporcionalidade dos dados)

6. Identificar e avaliar os riscos (Identificar os riscos que geram impacto potencial sobre o titular dos dados 

pessoais)

7. Identificar medidas para tratar os riscos (adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas)

8. Aprovar o relatório (responsável pela elaboração do RIPD, pelo encarregado e pelas autoridades que 

representam o controlador e operador)

9. Manter revisão (deve ser revisto e atualizado anualmente ou sempre que existir qualquer tipo de 

mudança que afete o tratamento dos dados pessoais)

Publicidade

É dever do controlador publicar informações 

sobre os tratamentos de dados pessoais por ele 

realizados em seus sítios eletrônicos de forma 

clara e atualizada, detalhando a previsão legal, 

a finalidade, os procedimentos e as práticas 

utilizadas para a execução desses tratamentos. 

Inclusive aos tratamentos de dados pessoais 

sensíveis em que seja dispensado o 

consentimento do titular.
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Verificação da conformidade do tratamento de dados pessoais

Identificar a finalidade para a qual o tratamento de dado é necessário. Os propósitos devem ser legítimos, 

específicos e explícitos (princípio da finalidade).

Defina como a finalidade do tratamento será informada ao titular, o que deve ser realizado antes do início 

do tratamento do dado (princípio da finalidade).

No caso de tratamento de dados que tenha sido iniciado antes da vigência da Lei, indicar que providências 

serão tomadas para comunicar o titular sobre o tratamento realizado e a finalidade a qual se destina 

(princípio da finalidade).

Garantir que o tratamento do dado será apenas para a finalidade informada ao titular (princípio da 

adequação). Quaisquer mudanças na finalidade de tratamento deverão ser também comunicadas ao titular 

do dado.

No planejamento da forma de tratamento de dados, atentar para limitar a utilização ao mínimo de 

informações necessárias, garantindo abrangência pertinente e proporcional à consecução das finalidades 

informadas ao titular (princípio da necessidade).

Ao decidir realizar o tratamento de dados, defina antecipadamente os mecanismos e procedimentos que os 

titulares dos dados deverão utilizar para consultar o conteúdo, a forma e a duração do tratamento dos seus 

dados pessoais, de maneira facilitada e gratuita (princípio do livre acesso).

Garantir que quaisquer alterações quanto à finalidade especificada para o tratamento do dado; à forma ou à 

duração do tratamento; ao controlador responsável pelo dado; ou, ainda, à abrangência de 

compartilhamento sejam comunicadas ao titular (princípio do livre acesso).

Definir procedimento de verificação contínua quanto à exatidão, à clareza, à relevância e à atualização dos 

dados do titular. O objetivo é manter-se fiel à finalidade de tratamento informada (princípio da qualidade do 

dado).

Observar a necessidade de garantir ao titular a opção de obter facilmente informações claras e precisas, 

mediante requisição, sobre o tratamento que é dado a seus dados e sobre os respectivos agentes de 

tratamento (princípio da transparência).

Definir e documentar as medidas técnicas e administrativas que serão adotadas para proteger os dados 

pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, 

comunicação ou difusão (princípio da segurança).

Identificar e registrar as medidas que serão adotadas para prevenir a ocorrência de danos ao titular ou a 

terceiros em virtude do tratamento de dados pessoais (princípio da prevenção).

Comprometer a não realizar o tratamento do dado para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos (princípio 

da não Comprometer a adotar medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das 

normas de proteção de dados pessoais (princípio da responsabilização e prestação de contas).
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Essas operações de tratamento de dados pessoais se cruzam com os procedimentos e operações da gestão 

de documentos, nas diversas fases do ciclo de vida do documento.

Quando os dados pessoais integrarem documentos arquivísticos, os procedimentos e operações da gestão 

de documentos também precisam ser efetivados conjuntamente, como por exemplo, produção, 

recebimento, tramitação, arquivamento, classificação, indexação, atribuição de restrição de acesso, 

avaliação, transferência, acesso e eliminação.

No contexto da gestão de documentos, o ciclo de vida dos documentos de arquivo compreende três fases:

Produção: operações referentes à elaboração de documentos em razão da execução das atividades de um 

órgão ou entidade.

Utilização (uso e manutenção): operações referentes ao fluxo percorrido pelos documentos para o 

cumprimento de sua função administrativa, assim como de sua guarda, após cessar o seu trâmite.

Destinação final: operações referentes ao ato de decidir quais documentos devem ser eliminados (mediante 

autorização, conforme legislação vigente), bem como quais documentos devem ser mantidos por razões 

administrativas, legais ou fiscais. Para tal, envolve as atividades de análise, seleção e fixação de prazos de 

guarda dos documentos.

Em cada uma dessas fases são realizados os procedimentos e operações de gestão de documentos.

Ciclo de Vida do Tratamento dos Dados 
Pessoais

O ciclo de vida do tratamento dos dados pessoais ocorre 

em cinco fases: coleta, retenção, processamento, 

compartilhamento e eliminação.

Coleta: obtenção, recepção ou produção de dados 

pessoais independente do meio utilizado (documento 

em papel, documento eletrônico, sistema de informação, 

etc.).

Retenção: arquivamento ou armazenamento de dados 

pessoais independente do meio utilizado (documento 

em papel, documento eletrônico, banco de dados, arquivo 

de aço, etc.).

Processamento: qualquer operação que envolva 

classificação, utilização, reprodução, processamento, 

avaliação ou controle da informação, extração e 

modificação de dados pessoais.

Compartilhamento: qualquer operação que envolva 

transmissão, distribuição, comunicação, transferência, 

difusão e compartilhamento de dados pessoais.

Eliminação: qualquer operação que visa apagar ou 

eliminar dados pessoais. Esta fase também contempla 

descarte dos ativos organizacionais nos casos 

necessários ao negócio da instituição.

COMPARTILHAMENTO

PROCESSAMENTO

RETENÇÃO

COLETA

ELIMINAÇÃO
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Ativos Organizacionais

Pode ser classificado como ativo tudo o que pode ser convertido em dinheiro de alguma forma. Os principais 

ativos são: bases de dados, documentos, equipamentos, locais físicos, pessoas, sistemas e unidades 

organizacionais. Algumas definições para os ativos envolvidos no ciclo de vida do tratamento dos dados 

pessoais:

Base de dados: é uma coleção de dados logicamente relacionados, com algum significado. Uma base de 

dados é projetada, construída e preenchida (instanciada) com dados para um propósito específico.

Documento: Unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte e formato.

Equipamento: objeto ou conjunto de objetos necessário para o exercício de uma atividade ou de uma 

função.

Local físico: determinação do lugar no qual pode residir de forma definitiva ou temporária uma informação 

de identificação pessoal. Por exemplo, uma sala, um arquivo, um prédio, etc.

Pessoa: qualquer indivíduo que executa ou participa de alguma operação realizada com dados pessoais, 

como as que se referem a: coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 

transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou 

controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

Sistema: qualquer aplicação, software ou solução de TI que esteja envolvida com as fases do ciclo de vida do 

tratamento dos dados pessoais: coleta, retenção, processamento, compartilhamento e eliminação de dados 

pessoais.

Unidade organizacional: Operadora e unidades de negócio.

Atividades do Encarregado de Proteção de Dados

Aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências;

Receber comunicações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e adotar providências;

Orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à 

proteção de dados pessoais; e

Executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas 

complementares.

Responsabilidade pelo Descumprimento da LGPD

Além de multas administrativas, o controlador está sujeito à advertência, multa diária, publicização da 

infração, bloqueio dos dados pessoais e/ou eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração, 

suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere a infração pelo 

período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período e proibição parcial ou total do exercício de 

atividades relacionadas a tratamento de dados.

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD
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Mitigando os Riscos do Tratamento de Dados Pessoais Sensíveis

Conforme estabelecido na LGPD, faz-se necessário a adoção de medidas de segurança, técnicas e 

administrativas aptas a proteção dos 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.

É o chamado Privacy by Design, que requer a criação de uma metodologia para que proativamente seja 

inserido o cuidado com a privacidade desde a concepção de qualquer atividade relacionada à Tecnologia da 

Informação, Práticas de Negócio, Produtos, Infraestrutura de Rede etc.

Referências

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm

https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-dados/guia-boas-praticaslgpd
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