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Introdução

No cenário atual em que há uma grande troca de informações, é necessário ter
medidas de segurança que garantam a proteção das informações de cada um,
principalmente aquelas que podem expor e causar danos.

Para isso, entra em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – Lei nº
13.709/2018, que tem por finalidade proteger os direitos fundamentais de
liberdade, privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo.

Apesar do ambiente virtual ser de grande preocupação, a LGPD também
engloba o tratamento dos dados pessoais em meio físico; feito por pessoa
física ou jurídica de direito público ou privado; e um conjunto de operações
realizadas por pessoas e máquinas no cotidiano.

A seguir reunimos os principais conceitos e regras obrigatórias a partir da
vigência da LGPD.



A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

A Lei tem o objetivo de regular as atividades de tratamento de dados
pessoais no território brasileiro. A LGPD se aplica a qualquer pessoa,
natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realize o
tratamento de dados pessoais.

Baseando-se no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da
União Europeia, a LGPD pretende criar um ambiente de segurança
jurídica por meio da padronização de normas e práticas para a
proteção dos dados pessoais no Brasil.



Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados Pessoais (ANPD)

A responsável pela regulamentação do tratamento
dos dados pessoais, a fiscalização e a aplicação de
penalidades da LGPD é a Autoridade Nacional de
Proteção de Dados Pessoais (ANPD), órgão da
administração pública federal, vinculado à
Presidência da República, com autonomia técnica e
decisória garantida pela lei e tendo sua natureza,
finalidade e competências definidas pelo Decreto nº
10.474, de 26 de Agosto de 2020.



Segurança e Governança

A LGPD obriga organizações públicas e privadas – brasileiras ou estrangeiras
com atuação no Brasil – a cumprir determinados padrões de segurança da
informação, a formulação de regras de boas práticas e de governança sobre
os dados pessoais.

Essas medidas buscam prevenir e mitigar fraudes, roubos, abusos e violações
de proteção de dados, vazamento e compartilhamento ilegal da informação e
ocorrência de danos ao titular dos dados pessoais.

Por isso a legislação determina que hajam normas de governança e medidas
preventivas de segurança. É necessário também a elaboração de planos de
contingência e auditorias para a solução ágil de problemas.

Em caso de risco ou dano relevante, a ANPD e os indivíduos afetados
deverão ser informados.



A lei determina que as organizações devem nomear agentes de 
tratamento de dados pessoais com as seguintes funções:

Agentes Responsáveis

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.

DPO (Data Protection
Officer) – pessoa 
indicada pelo 
controlador e operador 
para atuar como canal 
de comunicação entre o 
controlador, os titulares 
dos dados e a (ANPD). 



Responsabilidade

Os diferentes agentes envolvidos no tratamento de dados – o
Controlador, Operador e DPO – podem ser solidariamente
responsabilizados por incidentes de segurança da informação
e/ou o uso indevido e não autorizado dos dados, ou pela não
conformidade com a lei.
Todavia, a responsabilidade do operador, àquele que pratica o
tratamento de dados em nome e a mando do controlador, pode
ser limitada às suas obrigações contratuais e de segurança da
informação, caso não viole as regras lhe impostas pela LGPD.
Importante, portanto, definir se uma empresa deve ser encarada
como um controlador ou um operador, ou ambos, para definir os
limites da sua responsabilidade.



O Tratamento dos Dados Pessoais

Para o correto tratamento das informações, é necessário saber
identificar os tipos de dados pessoais existentes.

Os tipos de dados

Dados pessoais: Qualquer informação relativa a uma pessoa física identificada
ou identificável - números, características pessoais, qualificação pessoal, dados
genéticos etc.
Exemplos de dados pessoais incluem, mas não estão limitados a: Nome,
sobrenome, idade, data de nascimento, hobbies, preferências pessoais,
números de telefone (escritório e particular), informações de contato, placa
do carro, impressão digital, número do cartão de crédito, dados bancários,
endereço IP, fotos, funções profissional, número de identificação, dados de
localização, salários e relatórios de avaliação.



Os tipos de dados

Dados confidenciais/sensíveis: Informações que podem ser utilizadas de

forma discriminatória e, portanto, carecem de proteção especial, geralmente

relacionadas a: Origem racial ou étnica; opiniões políticas, religiosas ou
crenças filosóficas; filiação sindical; vida sexual ou orientação sexual;
saúde física/mental ou condições; registros criminais, alegações de
crimes ou qualquer processo relacionado a crimes cometidos (ou
alegados), incluindo o resultado ou a sentença em tribunal de tais
procedimentos.

Dados pessoais de acesso público: Informações que podem ser acessadas
publicamente, como ser proprietário de um imóvel, sócio de uma empresa, ou

os dados acerca das atividades de órgãos públicos, que devem levar em

consideração a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificam a sua

disponibilização, sendo dispensada a exigência do consentimento de seu

titular para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular,

resguardados os direitos do titular e os princípios pela LGPD.



Dados anonimizados: Informações que originariamente eram relativas a
uma pessoa, mas que passaram por etapas que garantiram a desvinculação
dos dados. Se um dado for anonimizado, então a LGPD não se aplicará a
ele. Vale frisar que um dado só é considerado efetivamente anonimizado se
não permitir que, via meios técnicos e outros, se reconstrua o caminho para
“descobrir” quem era a pessoa titular do dado - se de alguma forma a
identificação ocorrer, então ele não é, de fato, um dado anonimizado e sim,
apenas, um dado pseudonimizado e estará, então, sujeito à LGPD.

Dados pseudonimizados: Informações que também passaram por etapas
de tratamento, no qual se permitiu trocar o conjunto de dados originais (por
exemplo, o e-mail do titular dos dados ou o próprio nome) por um
pseudônimo. Ou seja, neste caso, é possível identificar quem era a pessoa
titular do dado, sujeitando-se à LGPD.

Os tipos de dados



O tratamento de dados é toda e qualquer atividade que utilize dado pessoal na execução de uma
operação. A lei menciona 20 ações relacionadas ao tratamento de dados:

O tratamento de dados em 20 ações

Acesso
Ato de ingressar, transitar, conhecer ou consultar a informação, bem como possibilidade
de usar os ativos de informação de um órgão ou entidade, observada eventual restrição
que se aplique;

Armazenamento Ação ou resultado de manter ou conservar em repositório um dado;

Arquivamento Ato ou efeito de manter registrado um dado embora 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 excluir, 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 de copiar ou retirar dados do repositório em que se encontrava;

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; e

Utilização Ato ou efeito do aproveitamento dos dados.

O tratamento de dados em 20 ações

Fonte: Guia de Boas Práticas – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 



Princípios Para o Tratamento de Dados
O titular dos dados tem o direito de saber, de forma clara, para que e como seus dados
serão usados. O Art. 6o da LGPD define os dez princípios bases de tratamento dos
dados pessoais.

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

Adequação Compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo
com o contexto do tratamento

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 do tratamento
de dados;

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;

Transparência 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;



Princípios Para o Tratamento de Dados

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;

Prevenção Adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do
tratamento de dados pessoais;

Não discriminação Impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos
ou abusivos; e

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.



Consentimento

O titular do dado pessoal tem a prerrogativa de autorizar, negar ou
reconsiderar o uso de suas informações. O consentimento pode ser
manifestado por escrito ou por qualquer outro meio que demonstre, de forma
clara e inequívoca, que suas informações podem ser usadas por empresas e
órgãos públicos. O consentimento pode ser tácito quando o titular o torna
manifestamente público previamente.

Não há exigência de consentimento nos casos em que o dado for
indispensável para o cumprimento de uma obrigação legal; execução de
política pública prevista em lei; realização de estudos por órgãos de pesquisa;
execução de contratos; defesa de direitos em processo; preservação da vida e
da integridade física de uma pessoa; tutela de ações feitas por profissionais
das áreas da saúde ou sanitária; prevenção de fraudes contra o titular;
proteção do crédito; ou atendimento a um interesse legítimo, que não fira
direitos fundamentais do cidadão.



Fundamentos da Proteção de Dados

• Proteção à privacidade: Assegurar os direitos fundamentais de
inviolabilidade da intimidade, da honra, da imagem e da vida privada;

• Transparência: Estabelecer regras claras sobre tratamento de dados
pessoais;
• Desenvolvimento: Fomentar o desenvolvimento econômico e tecnológico;
• Padronização de normas: Estabelecer regras únicas e harmônicas sobre
tratamento de dados pessoais, por todos os agentes e controladores que
fazem tratamento e coleta de dados;
• Segurança jurídica: Fortalecer a segurança das relações jurídicas e a
confiança do titular no tratamento de dados pessoais, garantindo a livre
iniciativa, a livre concorrência e a defesa das relações comerciais e de
consumo;
• Favorecimento à concorrência: Promover a concorrência e a livre
atividade econômica, inclusive com portabilidade de dados.



Penalidades

Situações de falha de segurança e vazamento de informações podem levar a
multas de até 2% do faturamento anual da organização, no limite de R$50
milhões/ infração. Quem analisará e determinará o nível da penalidade
segundo a gravidade é a ANPD.

As sanções previstas em caso de infrações à LGPD são:

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

• Multa simples, de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado,

grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos,

limitada, no total, a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração;

• Multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso II;

• Publicação da infração após devidamente apurada e confirmada a sua

ocorrência;

• Bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização;

• Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração.



Confira nos documentos e publicações abaixo mais informações sobre a Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Saiba Mais Sobre a LGPD

Lei no 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados.

Decreto no 10.046, de 9 de outubro de 2019. - Dispõe sobre a governança no
compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal e institui o
Cadastro Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados.

Guia de Boas Práticas para Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais na
Administração Pública Federal.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_%20ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10046.htm
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/governanca-de-dados/guia-de-boas-praticas-lei-geral-de-protecao-de-%20dados-lgpd


www.grigsolucoes.com/

A G RIG Soluções em Pessoas através de metodologia desenvolvida está
preparada para dar total suporte na adequação das estruturas organizacionais para
atender as exigências da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD),


