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Economia dos DadosEconomia dos DadosEconomia dos DadosEconomia dos Dados

The world’s most valuable resource is no 

longer oil but datalonger oil, but data
https://www.economist.com/news/leaders/21721656-data-economy-demands-new-approach-
antitrust-rules-worlds-most-valuable-resource





Desafios CorporativosDesafios CorporativosDesafios CorporativosDesafios Corporativos

https://g1.globo.com/df/distrito‐federal/noticia/netshoes‐ligara‐para‐2‐milhoes‐de‐clientes‐afetados‐por‐vazamento‐de‐dados.ghtml
https://revistaautoesporte.globo.com/Noticias/noticia/2018/04/vazamento‐da‐uber‐expos‐dados‐de‐196‐mil‐brasileiros.html
https://g1.globo.com/df/distrito‐federal/noticia/2018/07/31/mp‐do‐df‐pede‐indenizacao‐de‐r‐10‐milhoes‐ao‐banco‐inter‐por‐vazamento‐de



Desafios CorporativosDesafios CorporativosDesafios CorporativosDesafios Corporativos

https://veja.abril.com.br/economia/ministerio‐publico‐abre‐investigacao‐sobre‐vazamento‐de‐dados‐da‐stone/
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Diferencial do mercadoDiferencial do mercadoDiferencial do mercadoDiferencial do mercado

https://www.santander.com.br/campanhas/santanderon



“Governança de dados é a organização eç g ç
implementação de políticas, procedimentos, estrutura, papéis
e responsabilidades que delineiam e reforçam regras dep q ç g
comprometimento, direitos decisórios e prestação de contas
para garantir o gerenciamento apropriado dos ativos dep g g p p
dados.”

Volatility. Uncertainty. Complexity. Ambiguity.

John Ladley (2012)
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Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

A LGPD é resultado da evolução/ expansão dos direitos humanos e surge como uma adaptação e

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 + Medida Provisória nº 869/2018

A LGPD é resultado da evolução/ expansão dos direitos humanos e surge como uma adaptação e
atualização dos institutos nacionais às regras internacionais de proteção aos direitos humanos.

Coloca o Brasil no rol de mais de 100 países adequados para a proteção e uso de dados pessoaisp q p p ç p

Unifica a legislação interna sobre o tema proteção de dados, criando regras claras e diretas sobre o
tratamento de dados, tornando o Brasil um país competitivo e adaptado às necessidades do mercado.

Foi sancionada em agosto de 2018, passa a valer a partir de agosto (ou fevereiro ou dezembro) de 2020.



OBJETIVOS. LGPDOBJETIVOS. LGPDOBJETIVOS. LGPDOBJETIVOS. LGPD

Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018

• Garantir a proteção de direitos fundamentais com a privacidade, intimidade, honra,
direito de imagem e a dignidade;

• Promover a regulação e proteção de dados pessoais;Promover a regulação e proteção de dados pessoais;
• Garantir a segurança jurídica frente ao tema proteção de dados;
• Deixar as regras claras para empresas sobre a coleta, armazenamento, tratamento e

tilh t d d d icompartilhamento de dados pessoais;
• Promover e fomentar o desenvolvimento econômico e tecnológico da sociedade;
• Garantir a livre iniciativa, livre concorrência e a defesa do consumidor no ambiente
virtual e offline;

• Atualizar as normas internas para tornar o Brasil um país adequado a proteger o uso
de dadosde dados.



Preciso saber porque?Preciso saber porque?Preciso saber porque?Preciso saber porque?

• Preparar a sua empresa• Preparar a sua empresa
• Criar rotinas de prevenção e solução de problemas 
envolvendo privacidade e proteção de dadosenvolvendo privacidade e proteção de dados

• Atualização das políticas de conduta interna, 
treinamento dos colaboradores e prevenção de falhasp ç

• Adaptação das estratégias de marketing no tratamento 
de dados

• Garantir vantagem competitiva frente ao mercado



LGPDLGPDLGPDLGPD
Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018

• Tem como escopo a proteção de dados pessoais;

• ONLINE e OFFLINE ‐ não se restringe somente aos dados pessoais nos
meios digitais;

• Busca proteger direitos constitucionais fundamentais, tal como:
• A privacidade;
• A intimidade;
A h• A honra;

• O direito de imagem;
• A dignidade;

• Introdução no ordenamento jurídico brasileiro Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão da
administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da Lei.



LGDPLGDP

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES CAPÍTULO VI – DOS AGENTES DE TRATAMENTO 

LGDPLGDP
Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018

Arts. 1º a 6º DE DADOS PESSOAIS 
Arts. 37 a 45

CAPÍTULO II – DO TRATAMENTO DE DADOS 
PESSOAIS

CAPÍTULO VII – DA SEGURANÇA E DAS BOAS 
PRÁTICAS

Requisitos para o início e término do 
tratamento
Arts. 7º a 16

Arts. 46 a 51

CAPÍTULO III – DOS DIREITOS DO TITULAR 
A 17 22

CAPÍTULO VIII – DA FISCALIZAÇÃO
A 52 54Arts. 17 a 22 Arts. 52 a 54

CAPÍTULO IV – DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 
PELO PODER PÚBLICO
Arts. 23 a 32

CAPÍTULO IX – DA AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO 
DE DADOS (ANPD) E DO CONSELHO NACIONAL DE 
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DA PRIVACIDADE
Arts. 55 a 59  VETADOS

CAPÍTULO V – DA TRANSFERÊNCIA 
INTERNACIONAL DE DADOS
Arts. 33 a 36

CAPÍTULO X – DISPOSIÇÕES FINAIS E 
TRANSITÓRIAS
Arts. 60 a 65



Í
• ESCOPO DA LEI
• FUNDAMENTOS DACAPÍTULO I

Õ

• FUNDAMENTOS DA 
LEGISLAÇÃO

• DEFINIÇÕES DOS TERMOS
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

ARTS. 1º ‐ 6º

DEFINIÇÕES DOS TERMOS 
USADOS NA LEI

• PRINCÍPIOS NORTEADORES 
DO TRATAMENTO DE 
DADOS



LGPDLGPDLGPDLGPD
Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera‐se:
( )(...)
I ‐ dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;

II ‐ dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato
ou a organização de caráter religioso filosófico ou político dado referente à saúde ou à vida sexual dado genético ouou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou
biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;

III ‐ dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos
razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento;

XII ‐ consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados
pessoais para uma finalidade determinada;

XVII ‐ relatório de impacto à proteção de dados pessoais: documentação do controlador que contém a descrição dos
processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como
medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco;medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco;



LGPDLGPDLGPDLGPD
Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera‐se:
( )(...)

V ‐ titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento;

l d l íd d d úbl d d õ fVI ‐ controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes
ao tratamento de dados pessoais;

VII ‐ operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoaisp p j , p p , q p
em nome do controlador;

VIII ‐ encarregado: pessoa indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os
tit l d d d A t id d N i l d P t ã d D dtitulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados;

IX ‐ agentes de tratamento: o controlador e o operador;



LGPDLGPDLGPDLGPD
Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018

Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa‐fé e os seguintes PRINCÍPIOS:

I ‐ FINALIDADE: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados 
ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades;
II ADEQUAÇÃO: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular de acordoII ‐ ADEQUAÇÃO: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo 
com o contexto do tratamento;
III ‐ NECESSIDADE: 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 docom abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do 
tratamento de dados;
IV ‐ LIVRE ACESSO: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do 
tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais;g p
V ‐ QUALIDADE DOS DADOS: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos 
dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento;



LGPDLGPDLGPDLGPD
Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018

Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa‐fé e os seguintes PRINCÍPIOS:
VI ‐ TRANSPARÊNCIA: garantia, 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;
VII ‐ SEGURANÇA: 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, comunicação
ou difusão;
VIII PREVENÇÃO d ã d did i ê i d d i t d d t t t dVIII ‐ PREVENÇÃO: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de
dados pessoais;
IX ‐ NÃO DISCRIMINAÇÃO: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos
ou abusivos;ou abusivos;
X ‐ RESPONSABILIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS: demonstração, pelo agente, da adoção de medidas
eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados
pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.



• REQUISITOS DE 
LEGALIDADE

CAPÍTULO II
DOS REQUISITOS PARA O TRATAMENTO 

LEGALIDADE
• CONSENTIMENTO
• DADOS SENSÍVEIS

DE DADOS PESSOAIS
• DADOS SENSÍVEIS
• CRIANÇAS E 
ADOLESCENTESARTS. 7º ‐ 16 ADOLESCENTES

• TÉRMINO DO 
TRATAMENTOTRATAMENTO



Finalidades para o tratamento de dados pessoais
GDPR‐UE LGPD‐BR
Artigo 6.º Licitude do tratamento

1. O tratamento só é lícito se e na medida em que se verifique pelo menos
uma das seguintes situações:

Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas
seguintes hipóteses:

I – mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;
II i t d b i ã l l l tó i l t l d

a) O titular dos dados tiver dado o seu consentimento para o tratamento dos
seus dados pessoais para uma ou mais finalidades específicas;
b) O tratamento for necessário para a execução de um contrato no qual o
titular dos dados é parte, ou para diligências pré‐contratuais a pedido do titular

II – para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
III – pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de
dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis,
regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos
congêneres, observadas as disposições do Capítulo IV desta Lei;

dos dados;
c) O tratamento for necessário para o cumprimento de uma obrigação jurídica
a que o responsável pelo tratamento esteja sujeito;
d) O tratamento for necessário para a defesa de interesses vitais do titular dos
dados ou de outra pessoa singular;

IV – para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que
possível, a anonimização dos dados pessoais;
V – quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos
preliminares relacionados a contrato do qual é parte o titular, a pedido do
titular dos dados;dados ou de outra pessoa singular;

e) O tratamento for necessário ao exercício de funções de interesse público ou
ao exercício da autoridade pública de que está investido o responsável pelo
tratamento;
f) O tratamento for necessário para efeito dos interesses legítimos

titular dos dados;
VI – para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo
ou arbitral, este último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de
1996;
VII – para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de

prosseguidos pelo responsável pelo tratamento ou por terceiros, exceto se
prevalecerem os interesses ou direitos e liberdades fundamentais do titular
que exijam a proteção dos dados pessoais, em especial se o titular for uma
criança.

terceiro;
VIII – para a tutela da saúde, com procedimento realizado por profissionais da
área da saúde ou por entidades sanitárias;
IX– quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador
ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdadesou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades
fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais; ou
X– para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação
pertinente
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Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018

Art. 11.  O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:

I ‐ quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidades específicas;

II ‐ sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para:

a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou 
regulamentos;
) li ã d t d ó ã d i tid í l i i ã d d d i í ic) realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis;
d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, este último nos termos da Lei 
nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem);
e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;
f) t t l d úd di t li d fi i i d á d úd tid d itá if) tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da área da saúde ou por entidades sanitárias; ou
g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas 
eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no art. 9º desta Lei e exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades
fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais.



CAPÍTULO VCAPÍTULO V
DA TRANSFERÊNCIA 

INTERNACIONAL DE DADOS

REQUISITOS DE 
LEGALIDADE NAS INTERNACIONAL DE DADOS

ARTS 33 36
TRANSFERÊNCIAS 
INTERNACIONAISARTS. 33 ‐ 36  INTERNACIONAIS



LGDPLGDPLGDPLGDP
Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018

A t 33 A transferência internacional de dados pessoais t é itid i tArt. 33. A transferência internacional de dados pessoais somente é permitida nos seguintes casos:
(...)
II ‐ quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento dos princípios, dos direitos
do titular e do regime de proteção de dados previstos nesta Lei na forma de:do titular e do regime de proteção de dados previstos nesta Lei, na forma de:
a) cláusulas contratuais específicas para determinada transferência;
b) cláusulas‐padrão contratuais;
c) normas corporativas globais;) p g ;
d) selos, certificados e códigos de conduta regularmente emitidos;

VIII ‐ quando o titular tiver fornecido o seu consentimento específico e em destaque para a
transferência, com informação prévia sobre o caráter internacional da operação, distinguindo
claramente esta de outras finalidades



• ACESSO AOS DADOS
CAPÍTULO III

DOS DIREITOS DO TITULAR

ACESSO AOS DADOS
• CORREÇÃO
ANONIMIZAÇÃODOS DIREITOS DO TITULAR

ARTS 17 22

• ANONIMIZAÇÃO
• PORTABILIDADE

ÃARTS. 17 ‐ 22 • ELIMINAÇÃO



LGPD. ImpactosLGPD. ImpactosLGPD. ImpactosLGPD. Impactos
Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018

Passam a ser obrigações do controlador para com o titular:

• Confirmação da existência do tratamento;

• Acesso aos dados;

• Correção de dados incompletos inexatos ou desatualizados;• Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

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

• Portabilidade;

• Eliminação;

• Informações sobre “terceiros” com acesso aos dados;• Informações sobre  terceiros  com acesso aos dados;

• Informações sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento/consequências negativas;

• Revogação do consentimento nos termos da lei.



LGDP. ImpactosLGDP. ImpactosLGDP. ImpactosLGDP. Impactos
Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018

Ou seja...j
...passa a ser exigida da empresa que atua como Controladora ou
responsável mantenha os dados organizada e em formato
acessível para possíveis pedidos de portabilidade ou acesso.p p p p



LGDP. ImpactosLGDP. ImpactosLGDP. ImpactosLGDP. Impactos
Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018

Ô d d ti t f i btid f id d• Ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com 
a lei = cabe ao controlador;

• O consentimento do consumidor pode ser retirado a qualquer momento, 
mediante manifestação expressa do titular, por meio de procedimento 

i f ili dgratuito e facilitado;

• Consentimento  = muito mais que o “li e aceito” = deve vir acompanhado 
de finalidade específica, clareza, adequação e ostensividade das 
informações sobre o tratamento de dados.



• CONTROLADOR E 
OPERADORCAPÍTULO VI

DOS AGENTES DO TRATAMENTO 

OPERADOR
• ENCARREGADO PELO 
TRATAMENTO DE DADOSDE DADOS PESSOAIS

ARTS 37 45

TRATAMENTO DE DADOS 
PESSOAIS

• RESPONSABILIDADE EARTS. 37 ‐ 45 • RESPONSABILIDADE E 
RESSARCIMENTO DE 
DANOSDANOS



LGPD. EncarregadoLGPD. EncarregadoLGPD. EncarregadoLGPD. Encarregado
Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018

ENCARREGADO CONTROLADOR OPERADOR

Pessoa natural ou jurídica, indicada pelo 
controlador, que atua como canal de 
comunicação entre o controlador e os 
titulares e a autoridade nacional

Pessoa natural ou jurídica, de direito 
público ou privado, a quem competem as 
decisões referentes ao tratamento de 
dados pessoais

Pessoa natural ou jurídica, de direito 
público ou privado, que realiza o 
tratamento de dados pessoais em nome 
do controlador

Comunicação com os titulares e 
autoridade nacional, esclarecimentos, 
providências, orientações internas

Responde pelos danos patrimoniais, 
morais, individuais ou coletivos, tal como 
violações à legislação (dever de

Responde pelos danos patrimoniais, 
morais, individuais ou coletivos, tal como 
violações à legislação (dever deprovidências, orientações internas violações à legislação (dever de 

reparação)
violações à legislação (dever de 
reparação)

N/A Responsável por possível elaboração de 
l tó i d i t

N/A
relatório de impacto 

N/A Responde solidariamente pelos danos 
causados pelo operador, se diretamente 
envolvidos no tratamento que resultar 

Responde solidariamente caso descumpra 
a legislação (equiparando‐se ao 
controlador caso não houver seguido as 

em danos  instruções deste)



• MEDIDAS DE 
Í SEGURANÇA 

MÍNIMAS

CAPÍTULO VII
DA SEGURANÇA E DAS BOAS 

PRÁTICAS MÍNIMAS
• BOAS PRÁTICAS
• GOVERNANÇA

PRÁTICAS

ARTS 46 ‐ 51 • GOVERNANÇAARTS. 46  51



LGDPLGDPLGDPLGDP
Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018

Boas Práticas e da Go ernançaBoas Práticas e da Governança 

Art. 50. Os controladores e operadores, no âmbito de suas competências, pelo tratamento de dados
pessoais individualmente ou por meio de associações poderão formular regras de boas práticas e depessoais, individualmente ou por meio de associações, poderão formular regras de boas práticas e de
governança que estabeleçam as condições de organização, o regime de funcionamento, os
procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os padrões
técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento, as ações educativas, os, g ç p p , ç ,
mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao
tratamento de dados pessoais.



Í
SANÇÕES 

CAPÍTULO VIII
DA FISCALIZAÇÃO

ADMINISTRATIVAS
Ç

ARTS 52 ‐ 54ARTS. 52  54 



AdvertênciaAdvertência,

com indicação de prazo para medidas corretivas.com indicação de prazo para medidas corretivas.



M lt i lMulta simples,

de até 2% do faturamento da empresa, grupo ou conglomerado no 
Brasil em seu último exercício (excluídos tributos) – até R$Brasil em seu último exercício (excluídos tributos)  até R$ 

50.000.000,00 por infração.



M lt diá iMulta diária,

de até 2% do faturamento da empresa, grupo ou conglomerado no 
Brasil em seu último exercício (excluídos tributos) – até R$Brasil em seu último exercício (excluídos tributos)  até R$ 

50.000.000,00 por infração.



BloqueioBloqueio

de dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização.



EliminaçãoEliminação

de dados pessoais a que se refere a infração.



SuspensãoSuspensão

parcial ou total de funcionamento de banco de dados a que se refere 
a infração (por até 6 meses, prorrogável por igual período até aa infração (por até 6 meses, prorrogável por igual período até a 

regularização da atividade de tratamento pelo controlador).



SuspensãoSuspensão

do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais a que se 
refere a infração (por até 6 meses, prorrogáveis por igual período).refere a infração (por até 6 meses, prorrogáveis por igual período).



ProibiçãoProibição

parcial ou total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento 
de dados.de dados.



PublicizaçãoPublicização

da infração após devidamente apurada e confirmada sua ocorrência.



LGPD. ImpactosLGPD. ImpactosLGPD. ImpactosLGPD. Impactos
Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018

As sanções presentes na LGPD seguem parâmetros e critérios para sua aplicação, como: ç p g p p p ç ,
• A gravidade da infração;
• A boa‐fé do infrator; 
• A vantagem auferida;• A vantagem auferida;
• A condição econômica do infrator;
• A reincidência; 
• O grau de dano causado; 
• A cooperação do infrator;
• A demonstração de adoção de mecanismos e procedimentos para mitigar os danos;ç ç p p g
• A adoção de política de boas práticas e governança;
• A pronta adoção de medidas corretivas;
• A proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sançãoA proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção.



LGPD. ImpactosLGPD. ImpactosLGPD. ImpactosLGPD. Impactos
Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018

Transformando a nova legislação em uma vantagem competitiva em vez deTransformando a nova legislação em uma vantagem competitiva em vez de
um problema

• Adoção de um programa de Governança efetivo: tanto para fins de
demonstração em caso de incidente, quanto para mitigação dos efeitos
do incidente (menor dano = menores sanções)do incidente (menor dano = menores sanções)

• Traçar um plano de ação para hipóteses de incidente: a rápida adoção deTraçar um plano de ação para hipóteses de incidente: a rápida adoção de
medidas corretivas também tem grande impacto no peso das sanções a
serem aplicadas



LGPD. Como começarLGPD. Como começarLGPD. Como começarLGPD. Como começar
Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018

1. MAPEAMENTO DO INVENTÁRIO DOS ATIVOS
Recomendamos que seja realizado o mapeamento do inventário dos ativos (Sistemas e demais
canais de entrada de dados pessoais considerando inclusive: sistemas de videovigilância coleta decanais de entrada de dados pessoais, considerando inclusive: sistemas de videovigilância, coleta de
dados biométricos, dados médicos – ambulatório e RH, geolocalização, dados de clientes, parceiros
e fornecedores, dados de pesquisas e marketing, recursos humanos e supervisão de prestadores
de serviço)de serviço).
Pode ser feito por meio de questionários e entrevistas com os responsáveis das áreas identificadas
para o levantamento dos dados.



LGPD. Como começarLGPD. Como começarLGPD. Como começarLGPD. Como começar
Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018

2. MAPEAMENTO LEGAL E CONTROLES INTERNOS
Mapeamento dos controles internos estabelecidos pela Empresa na governança
dos dados pessoais Deve ser feito o mapeamento e analise da:dos dados pessoais. Deve ser feito o mapeamento e analise da:
(i) documentação que legitima o tratamento de dados pessoais (i.1. Contratos, i.2.

Termos de Uso e i.3. Políticas de Privacidade)
(ii) Cenário atual no que diz respeito a Governança de Dados na Empresa (ii.1.

Políticas, ii.2. Normas, ii.3. Procedimentos Internos) desde os aspectos
relacionados aos papeis e responsabilidades do responsável pela proteção dep p p p p p ç
dados bem como os procedimentos e controles estabelecidos nos
procedimentos de coleta de dados.



LGPD. Como começarLGPD. Como começarLGPD. Como começarLGPD. Como começar
Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018

Este Mapeamento sobre o fluxo de dados e documentação (MATRIZ DE COMPLIANCE) deve conterEste Mapeamento sobre o fluxo de dados e documentação (MATRIZ DE COMPLIANCE) deve conter 
no mínimo os seguintes indicadores:
• Em relação a COLETA DO DADO (direta, terceiros, pública)
• Em relação ao ARMAZENAMENTO DO DADO (tecnologia, local, segurança – segregação, 
classificação e outros) 

• Em relação ao USO DO DADO (Qual a Finalidade)ç (Q )
• No caso de TRANSFERÊNCIA (entre áreas, unidades de negócio, terceiros, internacional e outros)
• Em relação ao DESCARTE (exclusão, tabela de retenção e outros)
• LEGITIMIDADE/Base Legal
• Documentos relacionados que legitima o tratamento de dados



LGPD. Como começarLGPD. Como começarLGPD. Como começarLGPD. Como começar
Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018

3. IMPLEMENTAR3. IMPLEMENTAR
• Capacitação interna para as equipes envolvidas na Governança de Dados Pessoais de modo a 
orientá‐las na implementação de todo o projeto e manutenção das recomendações de 
compliance de proteção de dados

• Criação e implementação do programa de governança em proteção de dados
• Elaboração do PIAs dos processos identificados como críticos
• Revisão e criação de novas políticas, normas ou procedimentos identificados no Plano de Açõesç p , p ç
• Revisão em contratos, termos de uso e políticas de privacidade em sites e demais plataformas 
mapeadas e que virão a existir

• Apoiar na negociação dos contratos junto aos fornecedores e prestadores de serviçop g ç j p ç
• Elaboração de Plano de Respostas no caso de violações de dados
• Participação em agendas com as áreas para apoiar na implementação das recomendações



LGPD. Como começarLGPD. Como começarLGPD. Como começarLGPD. Como começar
Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018

3. IMPLEMENTAR3. IMPLEMENTAR
• Implementação de medidas que viabilizem a transferência internacional de dados pessoais
• Elaboração de pareceres complementares relacionados a riscos assumidos ou mitigados nas 
operações relacionadas ao tratamento de dados pessoais, inclusive na criação de novasoperações relacionadas ao tratamento de dados pessoais, inclusive na criação de novas 
funcionalidades nas plataformas digitais para atender a LGDP bem como na contratação de 
ferramenta de terceiros

• Orientação para implementação do cargo de encarregado (DPO)
• Criação e implementação do ciclo de vida dos dados
• Criação e implementação de medidas para garantir o exercício dos direitos dos titulares de dados 
pessoais

• Implementação de recomendações sobre privacy by design e privacy by default nas áreas 
impactadas

• Prestar apoio ao CISO, DPO e Departamento Legal



1. 
A tAssessment



O projetoO projetop jp j
LGPDLGPD

Visão geral assessment
Atividades Principais:
D t Di ( i l d id d d d l)• Data Discovery (ciclo de vida do dado pessoal)

• Mapeamento de processos e documentos

Entregáveis:
• Diagnóstico de conformidade
• Gap Analysis com Mapa de Riscos (para priorização)
• Plano de ação



Análise de conformidade
Domínio Controles Atingimento Aderência

1. Governança de Proteção de Dados 8
2. Gestão de Dados Pessoais 9
3 S d f ã 03. Segurança da Informação 10
4. Gestão de Risco dos Dados Pessoais 5
5. Gestão de Dados Pessoais em Terceiros 4
6. Gestão de Incidentes 4

Total Geral 40 0 0%
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Resumo do Diagnóstico Proteção de Dados
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Pessoais em 
Terceiros

6. Gestão de 
Incidentes

Controles Atingimento



Aplicação do QuestionárioAplicação do Questionário



Exemplo Questionário



Check‐list Política Privacidade



Levantamento Documentos
Política de Segurança da Informação
Normas de Segurança da Informação
Procedimentos de Segurança da InformaçãoProcedimentos de Segurança da Informação
Norma ou Procedimento de Backup e Restore
Política ou Norma de Classificação da Informação
Norma ou Procedimento de Descarte Segurog
Norma ou Procedimento para Desenvolvimento e Aquisição de Software
Norma ou Procedimento para Serviços em Nuvem (Cloud Computing)
Norma ou Procedimento para E‐commerce
Norma ou Procedimento para Registros de Log e Monitoramento
Procedimentos para Atendimentos ao Titular de Dados
Política de Gestão de Dados Pessoais

d b lh d ãContrato de Trabalho padrão
Contrato de Prestação de Serviços padrão
Política de Privacidade de Plataformas
Política de Cookies de PlataformasPolítica de Cookies de Plataformas
Termos de Uso de Plataformas



O projetoO projeto

1ª ETAPA

p jp j
LGPDLGPD

Ao final são entregues os seguintes documentos:

1ª ETAPA
Ao final são entregues os seguintes documentos:

Parecer de Compliance com gap analysis
Relatório do Data Discovery
Mapa de riscos (técnicos, jurídicos, culturais)
Privacy Impact Assessment (PIA)
Plano de Ação (com recomendações de melhorias)



2. 
I l t ãImplementação



O projetoO projeto

2ª ETAPA

p jp j
LGPDLGPD

Assessoria para implementação do Plano de Ação

2ª ETAPA
p p ç ç

As medidas podem ocorrer em paralelo

Técnico Legal Educacional ‐ CapacitaçãoTécnico

Recomendações técnicas
de utilização e contratação

Legal

Elaboração e revisão de
normas, contratos, processos

Educacional  Capacitação

Equipes (colaboradores)
Terceiros críticos (processadores)de utilização e contratação

de ferramentas e soluções
tecnológicas

, , p
Suporte para respostas a notificações
durante o prazo em que durar a
assessoria

Terceiros críticos (processadores)
Formação – DPO, Comitê de
Crise, Canal de Report



3. 
G tãGestão



O projetoO projeto

3ª ETAPA

p jp j
LGPDLGPD

Suporte na gestão

3ª ETAPA
p g

Fornecimento do serviço de DPO
Apoio na gestão de crise e resposta à incidente de vazamento e data breach
Fornecimento de ferramentas e modelosFornecimento de ferramentas e modelos
Monitoração
Campanhas de conscientização – educação continuada: campanhas
periódicas, EAD, treinamentos fornecedores, campanhas com clientes
Canal de suporte ‐ Hotline
Elaboração de relatórios
Aplicação de Melhorias Contínuas (modelo PDCA)p ç ( )
Cyber Insurance: apoio na análise técnica para contratação de apólices



Dúvidas?

Obrigado



OBRIGADO!
Leandro Bissoli
lbissoli@pgadvogados.com.br
+55 11 98696‐4188

Alameda Rio Negro, 161, 11° andar – Barueri/ SP
Tel.: (+55 11) 3038.3909

www.pgadvogados.com.br


