
Por que Dados
Pessoais
importam?

Lei Geral de Proteção de Dados 
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Proteção de Dados é uma preocupação mundial, já que a nossa

sociedade e economia globalizada dependem cada vez mais de

dados.

As pessoas têm uma expectativa justa de que seus dados pessoais
serão coletados e usados de forma adequada, segura e limitada.

Existem leis e regulamentos setoriais sobre privacidade de dados:

GDPR e agora a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), de cunho

nacional.

Todos os negócos são impactados de alguma forma pela LGPD -  a

sua empresa está em conformidade?
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Quebrando alguns mitos

sobre a LGPD...

Mito #1: Não existiam regras sobre

proteção de dados pessoais no Brasil

antes da LGPD;

Mito #2: A LGPD veio para proíbir a coleta e

uso de dados pessoais;

Mito #3: Com a LGPD, o consentimento

passa a ser a única base legal para

tratamento de dados pessoais;

03



A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
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Fortemente inspirada na GDPR

Introduz um Sistema de proteção de dados no Brasil

Cria direitos para os indivíduos (+ obrigações e 

responsabilidades para as empresas)

Aplica-se na coleta/tratamento de dados no Brasil +  

ofertas de bens e serviços aos indivíduos localizados no Brasil

Já está em vigor desde 18 de setembro de 2020 

(sanções em agosto de 2021) 



LGPD: Principais conceitos

#Dado pessoal sensível: dados pessoais sobre

origem racial/étnica, convicção religiosa,

opinião política, filiação sindical, saúde, vida

sexual, dados genéticos ou biométricos. 

#Dado pessoal: Qualquer informação

relacionada a um indivíduo que possa

identificar ou tornar identificável; Ex.

nome, CPF, e-mail, IP, preferências, ...

#Tratamento: Qualquer operação que

envolva dados pessoais. Ex. Coletar, usar,

compartilhar, armazenar, eliminar. 

#Titular: Qualquer pessoa natural a quem os

dados se referem.  
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LGPD: Principais conceitos

#Agentes de Tratamento: O indivíduo ou entidade (pública ou privada) envolvida

no tratamento de dados pessoais como controlador ou operador de dados.  

#Operador: quem realiza o tratamento de dados

pessoais em nome do Controlador. 

#Controlador: quem toma as decisões sobre o

tratamento de dados pessoais. 
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#Encarregado/DPO: pessoa indicada pelo Controlador para

atuar como canal de comunicação entre o Controlador, os

titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de

Dados (ANPD). 



LGPD: Princípios

Finalidade 
Adequação

Necessidade

Segurança 
Prevenção

Não discriminação
Responsabilização e 
Prestação de Contas 

 

Transparência 
Qualidade dos dados

Livre acesso
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LGPD: Base Legal
Além de ter uma finalidade legítima para atividade de tratamento pretendida, o controlador
deve assegurar que pelo menos uma das seguintes bases legais abaixo se aplica: 
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*Observar as bases legais para tratamento de dados sensíveis; 



LGPD: Direitos dos Titulares

Confirmação 

da existência de

tratamento

Acesso 

aos dados

pessoais

Correção 
de dados incompletos,

inexatos,

desatualizados

Eliminação 
de dados

desnecessários,

excessivos ou ilícito

Portabilidade 
a outros fornecedores

de serviços

Informação sobre o

não consentimento 

e as consequências da

negativa

Informação 

sobre o

compartilhamento 
 

Revogação do

Consentimento
 

Oposição 
caso o tratamento seja

realizado sem

consentimento e de modo

irregular

Revisão  
    de decisões tomadas 

em tratamento

automatizado

#Sem custo 

(titular do dado)

#Formato simplificado

(imediato)

#Declaração Completa

(em até 15 dias)
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#Fornecimento em

formato eletrônico ou

impresso (à critério

do titular)

 



Como implementar um Projeto

de Adequação à LGPD?
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É uma nova regulamentação que exige

planejamento estratégico na gestão dos dados.

1.Treinamento e

Conscientização

2. Composição do

Cômite e/ou Equipe

de Proteção de

Dados pessoais

3. Avaliação da

Realidade

Organizacional

mapeamento dos 

dados pessoais

Gap analysis

4.  Revisão dos 

Documentos

Política de

 Privacidade

Aviso de

 Privacidade

Relatório de 

Impacto

Plano de Resposta 

a Incidentes

5. Monitoramento
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Auditoria Métrica



Obrigado!

E-MAIL

contato@britoalmeida.adv.br

TELEFONE MATRIZ

(45) 3027-5654

ENDEREÇO MATRIZ

Rua Padre Montoya, 254,

Centro, Foz do Iguaçu, Paraná

TELEFONE FILIAL

(41) 3027-0060

ENDEREÇO FILIAL

Avenida Cândido de Abreu, 70,

Sala 1106, 11º, Edifício City,

Centro Cívico, Curitiba, Paraná


