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1. INTRODUÇÃO 

A LGPD veio para regulamentar a relação que se estabelece com os dados pessoais, tendo como 

fundamento os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da 

personalidade das pessoas. 

A LGPD traz uma profunda transformação cultural que deve alcançar todos os níveis 

das empresas. 

Para isso é fundamental promover ações de conscientização do corpo funcional, desde a alta 

administração, abrangendo todas as atividades operacionais e, inclusive, terceiros, no sentido de 

incorporar o respeito à privacidade dos dados pessoais nas atividades institucionais cotidianas. 

Cumpre destacar que a Lei elencou princípios que devem ser norteadores de todo este processo 

e para tanto devem ser conhecidos, respeitados e aplicados. São eles: a BOA-FÉ; finalidade; 

adequação; necessidade; livre acesso; qualidade dos dados; transparência; 

segurança; não discriminação; responsabilização e prestação de contas.  

Este guia traz normas já consolidadas na lei e que devem seguir sendo adequadas conforme as 

regras a ser determinadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados que será a guardiã do 

seu cumprimento, juntamente com os demais órgãos e agentes da Lei, sendo, portanto, no seu 

decorrer atualizado, aperfeiçoado, ampliado permanentemente. 

Com a intenção de proporcionar uma maneira de melhor adequação a esta legislação seguirão 

algumas, não limitadas, informações para que sirvam de guia ao trabalho que deve ser realizado 

e para que se possa promover as conformidades necessárias. 

Bom trabalho a todos!  
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2. OBJETIVO: 

O objetivo deste guia é prestar informações gerais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e 

estabelecer diretrizes para o tratamento de dados na empresa, suas respectivas áreas internas, 

assim como com os terceiros. 

 

3. ABRANGÊNCIA  

Este guia aplica-se ao Tratamento de Dados Pessoais acessados em todo território nacional, 

independentemente do tratamento ocorrer no Brasil ou Exterior.   

 

4. CONCEITOS: 

A LGPD apresenta os conceitos que devem ser conhecidos e compreendidos para melhor 

aplicação da privacidade. São eles:  

- LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados  

- Dado pessoal: informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável; 

- 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 ou biométrico, quando 

vinculado a uma pessoa natural; 

- Dado especial: são os dados de crianças (8 anos a 12 anos incompletos) e adolescentes (de 

12 anos até 18 anos incompletos); 

- 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; 

- Banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários 

locais, em suporte eletrônico ou físico; 

- Titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento; 

- Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem compete 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: 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) 
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- Agentes de tratamento: o controlador e o operador; 

- Tratamento: toda 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; 

- Anonimização: 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; 

- Consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com 

o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada; 

- Bloqueio: suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do 

dado pessoal ou do banco de dados; 

- Eliminação: exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, 

independentemente do procedimento empregado; 

- Transferência internacional de dados: transferência de dados pessoais para país 

estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro; 

- Uso compartilhado de dados: comunicação, difusão, transferência internacional, 

interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por 

órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências legais, ou entre esses e entes 

privados, reciprocamente, com autorização específica, para uma ou mais modalidades de 

tratamento permitidas por esses entes públicos, ou entre entes privados; 

- 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; 

- órgão de pesquisa: órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa 

jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com 

sede e foro no País, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou 

estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou 

estatístico; 

- Autoridade nacional: órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e 

fiscalizar o cumprimento desta Lei em todo o território nacional.  
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5. DIREITO DOS TITULARES 

O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador (o responsável pelo tratamento 

do dado), a qualquer momento e mediante requisição, atendendo o princípio da Boa-fé entre as 

relações, na forma que segue: 

I - Confirmação da existência de tratamento; 

II - Acesso aos dados; 

III - Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

IV - Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em 

desconformidade com o disposto nesta Lei; 

V - Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição 

expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos 

comercial e industrial;    

VI - Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses 

previstas no art. 16 desta Lei; 

VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso 

compartilhado de dados; 

VIII - informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências 

da negativa; 

IX - Revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º desta Lei. 

§ 1º O titular dos dados pessoais tem o direito de peticionar em relação aos seus dados contra o 

controlador perante a autoridade nacional. 

§ 2º O titular pode opor-se a tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses de 

dispensa de consentimento, em caso de descumprimento ao disposto nesta Lei. 

§ 3º Os direitos previstos neste artigo serão exercidos mediante requerimento expresso do titular 

ou de representante legalmente constituído, a agente de tratamento. 

§ 4º Em caso de impossibilidade de adoção imediata da providência de que trata o § 3º deste 

artigo, o controlador enviará ao titular resposta em que poderá: 

I - Comunicar que não é agente de tratamento dos dados e indicar, sempre que possível, o 

agente; ou 

II - Indicar as razões de fato ou de direito que impedem a adoção imediata da providência. 

(repete lá embaixo, acho desnecessário). 
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§ 5º O requerimento referido no § 3º deste artigo será atendido sem custos para o titular, nos 

prazos e nos termos previstos em regulamento. 

§ 6º O responsável deverá informar, de maneira imediata, aos agentes de tratamento com os 

quais tenha realizado uso compartilhado de dados a correção, a eliminação, a anonimização ou 

o bloqueio dos dados, para que repitam idêntico procedimento, exceto nos casos em que esta 

comunicação seja comprovadamente impossível ou implique esforço desproporcional.       

§ 7º A portabilidade dos dados pessoais a que se refere o inciso V do caput deste artigo não inclui 

dados que já tenham sido anonimizados pelo controlador. 

§ 8º O direito a que se refere o § 1º deste artigo também poderá ser exercido perante os 

organismos de defesa do consumidor. 

Para que o Titular possa exercer os direitos acima discriminados, deverá sempre solicitar ao 

Encarregado de Dados Pessoais, nomeado pelo controlador, através do canal de relacionamento 

com o titular do dado a sua pretensão.  

 

Toda manifestação e solicitação terá uma resposta, pelo mesmo canal de comunicação e, no 

prazo de até 10 dias úteis, a contar da data da solicitação. 

 

Em caso de impossibilidade de adoção imediata da providência da solicitação requerida pelo 

Titular, o encarregado enviará ao titular resposta em que poderá: 

 

I - Comunicar que não é o agente de tratamento dos dados e indicar, sempre que possível, o 

agente; ou 

 

II - Indicar as razões de fato ou de direito que impedem a adoção imediata da providência. 

 

Nos casos específicos sobre pedidos de correção, portabilidade, eliminação e revogação, o 

encarregado informará, de forma imediata, aos agentes de tratamento com os quais tenha 

realizado uso compartilhado (terceiros internos ou externos) de dados a correção, a 

eliminação, a anonimização ou o bloqueio dos dados, para que repitam idêntico procedimento, 

exceto nos casos em que esta comunicação seja comprovadamente impossível ou implique 

esforço desproporcional. 

 

6- PRINCÍPIOS  

Como já registrado, a lei elenca importantes princípios, que são norteadores para o tratamento 

dos dados pessoais. São eles: 
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- Boa-fé: Significa agir com lealdade, respeito aos interesses legítimos, agindo sem abuso, sem 

obstrução, sem causar lesão; 

- Finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e 

informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas 

finalidades; dever de identificar a finalidade para a qual o tratamento de dado é necessário.  

Reconhecida a finalidade, o titular deverá ser imediatamente comunicado, o que deve ser 

realizado antes do início do tratamento do dado. 

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

da adequação). Quaisquer mudanças na finalidade de tratamento deverão ser também 

comunicadas ao titular do dado.  

- 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; 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). 

- 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; 

- 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; 

- 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; 
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- Não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios 

ilícitos ou abusivos; 

- 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. 

 

7. AGENTE DE TRATAMENTO DE DADOS. 

A Lei apresenta os seguintes agentes de tratamentos de dados para garantir a eficiência das 

medidas realizadas.  

O CONTROLADOR e OPERADOR, serão os responsáveis por realizar o tratamento dos dados 

pessoais, na forma da lei.  

 

O CONTROLADOR é quem deve comunicar imediatamente à autoridade nacional e ao titular, 

quando ocorrer incidente (vazamento) de segurança que possa acarretar riscos ou danos 

relevantes aos titulares, mediante envio ao e-mail do Titular fornecido no momento do Cadastro 

e a ANPD (Autoridade Nacional de Proteção e Dados) conforme seu regulamento. 

 

O ENCARREGADO, nomeado pelo Controlador, será o responsável por garantir as melhores 

práticas da segurança e da privacidade de dados pessoais, tendo as seguintes tarefas: 

- Aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar 

providências; 

- Receber comunicações da autoridade nacional 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. 

Verificar na empresa quem é o ENCARREGADO NOMEADO. 

 

8.COMO REALIZAR O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

8.1. IDENTICIFICAR OS DADOS PESSOAIS E CLASSIFICAR: sempre que se deparar com 

um dado pessoal, deverá ser verificado se é um dado PESSOAL, DADO SENSIVEL E/OU DADO 

ESPECIAL 
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8.2. VERIFICAR SE HÁ O CORRETO ATENDIMENTO AOS PRINCIPIOS DA LEI:  

Ao contatar com um dado pessoal deve-se analisar e verificar o atendimento de todos os 

princípios da lei para após iniciar o tratamento, em especial: verificar qual a finalidade, qual a 

necessidade de ter aquele dado, se ao titular do dado foi informado de forma transparente por 

quais e para quais motivos será utilizado o dado pessoal, e ainda, verificar toda a segurança que 

está disponível para que não haja qualquer vazamento do dado ou sua utilização de forma 

inadequada.  

8.3. IDENTIFICAR A HIPOTESE / BASE LEGAL  

A LGPD arrola hipóteses ou bases legais, que devem ser observadas para verificar se o tratamento 

de dados a ser realizado pelo controlador ou operador é permitido.  

Ou seja, quando analisado um dado pessoal, deverá ser questionado em qual das bases legais 

ele será inserido.   

Não havendo nenhuma hipótese ou base legal que possa ser utilizada para que haja o tratamento 

(cuidado do dado) esse dado não poderá ser utilizado. 

Descreveremos aqui todas as hipóteses de tratamento de dados autorizadas pela LGPD. 

I- Mediante o fornecimento de consentimento pelo 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 e regulamentos ou respaldadas em contratos, 

convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do Capítulo IV desta Lei; 

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 seja parte o titular, a pedido do titular dos dados; 

VI- Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último 

nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem) ; 

VII- para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; 

VIII- para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de 

saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; 

IX- Quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou 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. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9307.htm
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O controlador que obteve o consentimento do titular do dado e necessitar comunicar ou 

compartilhar dados pessoais com outros controladores, deverá obter um consentimento 

específico para essa nova finalidade. 

8.3.1. BASE LEGAL: Tratamento mediante consentimento do titular 

Uma das questões relevantes da lei é o consentimento. Esta hipótese deve ser utilizada para os 

casos que a obrigação prevista na lei (dados sensíveis e dados especiais), ou no caso em que as 

demais hipóteses/ bases não se aplicam, então nestes casos deve ter o consentimento. 

O consentimento, como seu próprio conceito traz, deve ser a manifestação livre, informada e 

inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma 

finalidade determinada" 

Para saber se a base legal será o consentimento é necessário fazer alguns questionamentos ao 

ter contato com o dado: 

Pergunta-se: 

1-Este dado é sensível? É dado especial? Nenhuma outra hipótese pode ser utilizada para o 

tratamento deste dado pessoal? Possuo o consentimento para o tratamento de dados de crianças 

e adolescentes, por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal? Possuo Consentimento 

para tratamento de dados sensíveis? 

2. A manifestação ofertada pelo titular do dado foi de forma livre? Está devidamente comprovada? 

De que forma? Por exemplo, utilizar o termo de consentimento escrito e assinado pelo titular ou 

seu representante legal. 

3. No caso do consentimento estar previsto em cláusula do contrato, este encontra-se 

devidamente destacado das demais?  

4. O titular do dado tem pleno conhecimento da finalidade da coleta do dado? O titular está 

devidamente ciente que poderá, de forma gratuita e facilitada, cancelar o consentimento, caso 

seja modificado a finalidade do seu tratamento? Está devidamente cientificado das consequências 

caso venha a revogar o seu consentimento? 

8.3.2. BASE LEGAL: cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo 

controlador 

Esta base legal tem como fundamento o cumprimento de leis (federal, estadual, municipal), 

decretos, resoluções, Normas Coletivas de Trabalho, dentre outras. 

Observa-se que norma previstas em contratados entre particulares não poderão servir de 

fundamento para utilização desta base legal. 

Pergunta-se: 
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1-Há um ordenamento legal que devo cumprir para que possa valer-se desta base legal para o 

tratamento de dados pessoais? 

2-O titular do dado está ciente de que há uma legislação a ser cumprida e por tal motivo o 

controlador é obrigado a realizar o tratamento dos dados pessoais? 

8.3.3. BASE LEGAL: execução de contrato ou de procedimentos preliminares 

relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados. 

Essa base legal pode ser utilizada quando da execução de contrato ou procedimentos preliminares 

do qual o titular seja parte. 

Perguntar-se:  

1. Há um contrato a ser formalizado ou executado que contenha dados pessoais? 

2-O titular do dado pessoal faz parte deste contrato?  

8.3.4. BASE LEGAL: atender aos interesses legítimos do controlador ou de 

terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular 

que exijam a proteção dos dados pessoais: 

Essa hipótese é aplicável para o tratamento de dados quando necessário para atender aos 

interesses legítimos do controlador, ou seja, da empresa, ou de terceiros.  

Pergunta-se: 

1. Qual o interesse legítimo do controlador? A empresa precisa coletar esses dados para executar 

suas atividades? 

8.3.5. BASE LEGAL: para o exercício regular de direitos em processo judicial, 

administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro 

de 1996 (Lei de Arbitragem)  

Essa hipótese é aplicável para o tratamento de dados necessário ao exercício regular de direitos 

do titular em processo judicial, administrativo ou arbitral, por quaisquer das partes envolvidas.  

Pergunta-se: 

1. O tratamento de dados pessoais se faz necessário para o exercício de direitos do titular em 

processo judicial, administrativo ou arbitral?  

 

Assim, ao nos depararmos com um dado pessoal, como o controlador deverá 

determinar a hipótese legal que autoriza o tratamento de dados pessoais?  

Isso depende sempre das finalidades e contextos específicos de cada situação, não existe um 

caso geral que se adeque a todas as situações, mas, do contrário, poderá haver situações em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9307.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9307.htm
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que mais de uma hipótese legal seja cabível, se houver múltiplos propósitos para o tratamento 

do dado.  

O importante é avaliar caso a caso e documentar a(s) hipótese(s) aplicável(is), uma vez que o 

titular deverá conhecer a hipótese legal que autoriza o tratamento de seus dados pessoais.  

A tabela a seguir elenca resumidamente as hipóteses de tratamento autorizadas pela LGPD, que 

devem ser utilizadas pela empresa e que servira como exemplo. 

 

DADOS HIPÓTESE DE TRATAMENTO 
DISPOSITIVO 

LEGAL-- LGPD 

REQUER 

CONSENTIMENTO 

DO TITULAR 

Dados sensíveis e Dados 

/Especiais (criança e 

adolescentes) 

mediante o fornecimento de 

consentimento pelo titular 
art. 7º, inciso I SIM 

Dados gerais: CPF, RG, endereço, 

e-mail, conta bancaria, biometria, 

etc... 

para o cumprimento de obrigação legal 

ou regulatória pelo controlador 
art. 7º, inciso II NAO 

Dados gerais: CPF, RG, endereço, 

e-mail, conta bancaria, biometria, 

etc. 

quando necessário para a execução de 

contrato ou de procedimentos 

preliminares relacionados a contrato do 

qual seja parte o titular, a pedido do 

titular dos dados 

art. 7º, inciso V NAO 

Dados gerais: CPF, RG, endereço, 

e-mail, conta bancaria, biometria, 

etc. 

quando necessário para atender aos 

interesses legítimos do controlador ou de 

terceiro, exceto no caso de prevalecerem 

direitos e liberdades fundamentais do 

titular que exijam a proteção dos dados 

pessoais 

art. 7º, inciso 

VI 
NAO 

Dados gerais: CPF, RG, endereço, 

e-mail, conta bancaria, biometria, 

etc. 

para o exercício regular de direitos em 

processo judicial, administrativo ou 

arbitral, esse último nos termos da Lei nº 

9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei 

de Arbitragem)  

art. 7º, inciso 

IX 
NAO 

 

A seguir seguem mais informações e possíveis questionamentos, que devem ser respondidos 

positivamente, para que o tratamento do dado pessoal ocorra dentro das bases legais, 

identificadas para a empresa: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9307.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9307.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9307.htm
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8.4. – TRATAMENTO DE DADOS SENSÍVEIS 

Os dados sensíveis são: 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 ou biométrico. 

Estes dados tem o objetivo de evitar a discriminação do seu titular, e por isso, é sujeito à proteção 

mais rígida.  

Por tal motivo o seu tratamento deve ser sob a base legal do consentimento, reiterando todas as 

observações já citadas sobre o consentimento (manifestação de vontade do titular de forma 

específica e destacada, dando ciência do conhecimento sobre as finalidades específicas daquele 

tratamento) 

Mas posso utilizar um dado sensível sem o consentimento do titular? Em qual situação? 

a) para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;  

b) para tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, 

de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos; 

c) para realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a 

anonimização dos dados pessoais sensíveis;  

d) para exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo 

e arbitral;  

e) para proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;  

f) para tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, 

serviços de saúde ou autoridade sanitária;  

g) para garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação 

e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos (resguardados os direitos do titular 

mencionados no art. 9º da Lei sobre o acesso facilitado às informações quanto ao tratamento 

dos seus dados. A exceção a este item é no caso de prevalecerem direitos e liberdades 

fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais. 

8.5. TRATAMENTO DE DADOS ESPECIAIS – CRIANCAS E ADOLESCENTES 

Os dados pessoais de crianças e adolescentes não estão previstos na LGPD como dados sensíveis, 

mas devem ser considerados, para todos os fins de tratamento, como dados especiais e por isso 

precisam do consentimento. 

Uma das premissas para o tratamento de dados especiais, quais sejam, das crianças e de 

adolescentes e que estes deverão atentar para o seu melhor interesse, mediante consentimento 

específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal.  
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É também dever do controlador envidar todos os esforços razoáveis para verificar se o 

consentimento foi dado realmente pelo responsável pela criança, consideradas as tecnologias 

disponíveis.  

Para este dado, portanto, assim como os dados sensíveis, o consentimento é obrigatório, sendo 

sua dispensa apenas quando a coleta for necessária para contatar os pais, ou o responsável legal, 

ou, ainda, para a própria proteção da criança ou adolescente. Nesses casos, os dados deverão 

ser utilizados uma única vez, vedados o armazenamento e o seu repasse a terceiros.  

8.6. DADOS ANONIMIZADOS E PSEUDOANONIMIZADOS  

Segundo a LGPD, dado anonimizado é o dado relativo a titular que não possa ser identificado. A 

não identificação da relação entre o dado e seu proprietário decorre da utilização da técnica de 

anonimização, a fim de impossibilitar a associação entre estes, seja de forma direta ou indireta. 

É importante ressaltar que, ainda que o dado esteja anonimizado, uma vez observada a 

possibilidade de reversão do processo que obteve a anonimização, este processo deixa de ser 

assim considerado e passa a ser considerado pseudonimização.  

Esses processos, de acordo com a legislação em vigor, devem ser utilizados, sempre que possível, 

por meio da aplicação de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do tratamento dos 

dados. 

8.7. RESUMO: 

Assim, ao identificar os dados pessoais, estes devem ser classificados, como é 

necessário reconhecer o embasamento legal, deve-se mantê-los com as melhores 

práticas de segurança durante todo seu ciclo de vida, devendo, constantemente ser 

revisitada sua segurança, até o final e correto descarte. Havendo eventual ou possível 

incidente ou vazamento, tomar medias urgentes para contenção do vazamento, 

comunicando com a mesma agilidade o titular e a Autoridade Nacional de Proteção 

de Dados.  

 

9.CICLO DE VIDA DOS DADOS 

A LGPD ao determinar o tratamento de dados pessoais impõe a atenção a todas as operações 

realizadas com os dados.  

Assim é importante considerar, pela empresa controladora, o ciclo para a vida do dado pessoal 

que dentro deste “tempo” o tratamento ocorra na forma da lei. 

Para orientar na prática do tratamento divide-se o ciclo de vida do tratamento dos dados pessoais 

em cinco fases: coleta, retenção, processamento, compartilhamento e eliminação. 
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Considerando as fases de vida dos dados pessoais acima relacionadas é importante identificar os 

meios que a empresa utiliza para realizar este tratamento.   

Há vários tipos de meios, dentre eles: bases de dados, documentos, equipamentos, locais físicos, 

pessoas que tem acesso a dados pessoais, sistemas e filiais.  

Assim, DESDE A COLETA ATE À ELIMINAÇÃO devemos considerar: 

Base de dados: Coleções eletrônicas que armazenam grandes quantidades de informação, 

organizadas de forma estruturada, possibilitando a consulta rápida e facilitada a diversos 

documentos.  

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

ser físico ou eletrônico.  

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

de uma função. (computadores, arquivos, pastas, etc...) 

Local físico: determinado lugar no qual pode residir de forma definitiva ou temporária uma 

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

etc.  

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

pessoais, que pode ser 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.  

Filiais: relacionamento com as filiais, ou seja, compartilhamento de dados, deverão ter os 

mesmos cuidados durante todo o ciclo de vida do dado pessoal. 

 

Qual a relação que deve haver entre o ciclo de vida dos dados pessoais e os ativos 

acima identificados? 

 

9.1. A fase de Coleta, ou seja, no primeiro acesso ao dado: coleta- produção, recepção de 

dados pessoais independente do meio utilizado (documento em papel, documento eletrônico, 

sistema de informação etc.).  
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Na fase de Coleta deve-se identificar os ativos envolvidos, pois podem entrar na organização 

por algum documento físico, eletrônico, algum sistema hospedado em algum equipamento 

localizado em local físico ou eletrônico (e-mail, nuvem, etc.)  

Podem ser coletados pela prestação de algum serviço externo ou serviço prestado pelas filiais.  

9.2.A fase da Retenção: deverá ser avaliado em quais locais serão arquivados ou armazenados 

os dados pessoais, independente do documento, se em papel ou eletrônico, seja em banco de 

dados, arquivo de aço, etc.). 

Na fase de Retenção, os locais nãos quais permanecerão os dados deverão ser aqueles que 

demonstrarem maior segurança e menor chance de algum dado ter sua finalidade desviada ou 

vazamento (devendo ser considerado inclusive a possibilidade de vazamento, como um incêndio, 

por exemplo, onde o dado será perdido e o titular deverá ser imediatamente comunicado.  

9.3.A fase do Processamento é qualquer operação que envolva classificação, utilização, 

reprodução, processamento de dados pessoais.  

Na fase de Processamento segue a mesma linha de raciocínio das anteriores.  Identificam-se 

os ativos (os meios que a empresa disponibiliza), que podem ser máquinas copiadoras, e-mails, 

etc. É preciso identificar as pessoas (papéis organizacionais), unidades organizacionais e 

equipamentos envolvidos nesse tratamento. 

9.4.A fase do Compartilhamento, por sua vez, envolve qualquer operação de transmissão, 

distribuição, comunicação, transferência, difusão e uso compartilhado de dados pessoais. 

Na fase de Compartilhamento é preciso mapear os ativos envolvidos na distribuição ou 

divulgação dos dados pessoais para dentro e para fora da empesa. Quais sistemas são usados 

para transmitir, exibir ou divulgar dados pessoais? Quais pessoas são destinatárias dessas 

informações? Quais unidades organizacionais, quais equipamentos são usados para tal? 

9.5.A fase da Eliminação é qualquer operação que visa excluir um dado ou conjunto de dados 

pessoais armazenados em banco de dados, bem como eliminação de documentos eletrônicos ou 

em papel em que constam dados pessoais. Esta fase também contempla o descarte dos ativos 

organizacionais (documentos, equipamentos, etc.). 

Na fase de Eliminação, devem-se avaliar os ativos que armazenam os dados pessoais que 

possam ser objeto de: solicitação de eliminação de dados a pedido do titular dos dados pessoais; 

ou descarte nos casos necessários ao negócio da empresa.  

Os dados pessoais a serem eliminados podem estar armazenados em ativos relacionados com 

bases de dados, documentos físicos, equipamentos ou sistemas, tais ativos também podem ser 

objeto de descarte.  
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É necessário considerar também as filiais responsáveis pelo armazenamento e guarda dos dados 

que possam ser objeto de eliminação ou descarte, bem como os locais físicos onde estão 

localizados os ativos que contenham dados a serem eliminados ou descartados.  

Se a eliminação do dado pessoal ou descarte do ativo tiver relação com solução em “nuvem”, por 

exemplo, é preciso considerar o serviço de armazenamento contratado ou utilizado. 

Assim o término do Tratamento, nos termos da LGPD, ocorre em quatro hipóteses:  

1.exaurimento da finalidade para os quais os dados foram coletados ou quando estes deixam de 

ser necessários ou pertinentes para o alcance desta finalidade;  

2.fim do período de tratamento;  

3.revogação do consentimento ou a pedido do titular, resguardado o interesse público;  

4.determinação da autoridade nacional em face de violação do disposto na Lei. 

 

Na incidência de qualquer uma das hipóteses acima, a Lei determina que os dados sejam 

eliminados, a não ser nos casos em que: 

1.remanesça o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; 

2.sejam necessários para estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a 

anonimização dos dados; 

3.ocorra a transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento dispostos 

em Lei; 

4.seja utilizado exclusivamente pelo controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que 

anonimizados. 

 

10.GESTÃO DE INCIDENTE ou VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

O incidente de dados pessoais pode ocorrer em qualquer das fases do ciclo de vida, portanto, 

um controle prévio poderá ser realizado, o que gera maior segurança aos dados pessoais. 

 

A análise do risco deve ser realizada com o compartilhamento do maior número de informações 

com o controlador, ou seja, todos os que tem acesso a dados pessoais deverão analisar suas 

rotinas, materiais utilizados, compartilhamentos, para analisar onde poderá ocorrer um possível 

incidente/ vazamento.  

 

Ao se deparar com um possível risco, a pessoa, deverá comunicar o controlador, para que este 

tome as medidas necessárias e legais para mitigar os danos. 
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A empresa poderá adotar os seguintes passos:  

 

1.Identificar onde poderá haver um incidente/ vazamento. Por exemplo, papéis com dados 

pessoais sobre as mesas; senhas de acesso individuais disponíveis para outros usuários; acesso 

de hacker ao sistema; 

2. Comunicando o controlador, que poderá ser por e-mail ou canais internos criados para este 

fim, este terá condições prévias de realizar um plano de resposta aos possíveis incidentes pela 

empresa. Por exemplo: se alguém, não autorizado, utilizar a senha individual para acessar dados, 

logo essa senha deverá ser modificada; optar em não deixar papéis que contenham dados 

pessoais em armários ou gavetas, em deixando, com acesso restrito aos usuários autorizados; 

backup de dados em nuvens;  

3. Mas, tendo ocorrido o vazamento?  A pessoa deverá utilizar-se da forma mais rápida e eficaz 

de comunicar o controlador, para que possa comunicar a autoridade nacional e os titulares de 

dados pessoais e possa aplicar medidas que mitiguem ou neutralizem os riscos ou danos 

causados. 

 

Algumas Medidas Mitigadoras para os casos de vazamento ou incidente: 

 

1.implementar medidas de segurança, sejam aos dados coletados em meios físicos ou eletrônicos, 

inovadoras e modernas sempre que entender necessárias, para evitar que incidentes se repitam. 

 

2.verificar se a comunicação de vazamento à autoridade e titulares está sendo realizada de forma 

correta, nos termos determinados pela ANPD; 

 

3.se há necessidade de comunicação pública que alerte sobre a possibilidade de os dados 

envolvidos no acidente serem utilizados de forma indevida. Publicação em jornais de grande 

circulação ou meios eletrônicos. 

 

4.promover a condução de investigações internas e criminais, quando aplicável, sobre o incidente; 

 

10.1.COM RELAÇÃO AOS TERCEIROS- externo:  

Como sabemos alguns dados deverão ser compartilhados com terceiros, que poderão ser 

controladores e operadores dos dados compartilhados, sendo ambos responsáveis pelo correto 

tratamento.  

 

Assim, caso o titular do dado exerça seus direitos, como por exemplo os pedidos de acesso e/ou 

retificação, solicitações de exclusão, e outros pedidos semelhantes, este pedido deverá ser 
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imediatamente compartilhado com a controladora que deverá tomar as medidas de resposta e 

atendimento da solicitação, inclusive alegações de que o Tratamento viola os direitos de Titular;  

 

O Terceirizado deve se comprometer em comunicar a empresa de qualquer Incidente 

relacionado aos Dados Pessoais, em prazo não superior a 48 horas a contar do momento em que 

tomou ciência da violação. 

 

As informações a serem disponibilizadas pelo terceirizado devem incluir:  

 

1. descrição da natureza da violação dos Dados Pessoais, incluindo os tipos de dados e o número 

aproximado de titulares de dados implicados;  

 

2. descrição das prováveis consequências ou das consequências já concretizadas da violação dos 

Dados Pessoais;  

 

3. descrição das medidas adotadas ou propostas para reparar a violação dos Dados Pessoais e 

mitigar os possíveis efeitos adversos. 

 

O terceirizado deverá comunicar qualquer ordem, emitida por autoridade judicial ou 

administrativa (incluindo a ANPD), que tenha por objetivo obter quaisquer informações relativas 

ao Tratamento de Dados Pessoais objeto deste Contrato. 

 

11. RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

11.1 O que é o Relatório de impacto à proteção de dados pessoais? 

O relatório de impacto à proteção de dados pessoais é um processo que visa estabelecer 

mecanismos de mitigação de risco e demonstrar a conformidade com a regulamentação, através 

de um documento. 

11.2. Como identificar a necessidade de elaborar o Relatório?  

O relatório deve ser realizado e revisado sempre que existir a possibilidade de ocorrer um 

possível impacto aos direitos fundamentais das pessoas, como por exemplo a 

privacidade dos dados pessoais.  

A necessidade de elaborar um RIPD – Relatório de Impacto à Proteção de Dados - poderá ocorrer, 

por exemplo: 

• quando uma tecnologia, serviço ou outra nova iniciativa em que dados pessoais e dados 

pessoais sensíveis sejam ou devam ser tratados; 
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• para tratamento de 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 ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa 

natural”  

• quando houver o processamento de dados pessoais usado para tomar decisões automatizadas 

que possam ter efeitos legais, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, 

profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade; 

 • para tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes;  

• para o tratamento do dado quando houver o interesse legítimo do controlador; 

• para quando houver alterações nas leis e regulamentos aplicáveis à privacidade, política e 

normas internas, operação do sistema de informações, propósitos e meios para tratar dados, 

fluxos de dados novos ou alterados, etc.; 

11.3 . Como elaborar um RIPD: 

1.Identifique os agentes de tratamento de dados (encarregado, controlador, operador); 

2.Identifique a necessidade de elaborar o relatório; (vide tópico 11.2); 

2.Descrever o tratamento; (vide tópicos 8 e 9); 

3.Identificar partes interessadas consultadas. Partes interessadas relevantes, internas e externas, 

consultadas a fim de obter opiniões legais, técnicas ou administrativas sobre os dados pessoais 

que são objeto do tratamento. 

4.Identificar e avaliar os riscos. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de 

ocorrência do evento de risco, o possível impacto caso o risco ocorra, avaliando o nível potencial 

de risco para cada evento (baixo, moderado, alto). 

5.Identificar medidas para tratar os riscos. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de 

segurança, 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 

qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito (LGPD, art. 46). 

6.Aprovar Relatório. Esta etapa visa formalizar a aprovação do RIPD por meio da obtenção das 

assinaturas do responsável pela elaboração do RIPD, pelo encarregado e pelas autoridades que 

representam o controlador e operador. 

7.Manter Revisão  

8.O RIPD deve ser revisto e atualizado anualmente ou sempre que existir qualquer tipo de 

mudança que afete o tratamento dos dados pessoais realizados pela instituição. 
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12.COMITÊ MULTIDISCIPLINAR  

Para implementar boas práticas e promover a correta adequação da LGPD é necessário um 

esforço conjunto de diferentes profissionais e especialidades que se complementarão.  

Com esse intuito a empresa poderá criar um comitê multidisciplinar com áreas internas e 

consultoria externa, para os fins de compreender, implementar e acompanhar as mudanças 

regulatórias e setoriais, além de observar possíveis fontes de ameaças externas e internas, de 

modo a garantir a conformidade e boas práticas da LGPD nos negócios existentes ou emergentes. 

É aconselhável ser o responsável pela coordenação deste comitê, o ENCARREGADO.  

 

13.CANAL DE COMUNICAÇÃO 

Para que o Titular possa exercer os seus direitos, a empresa deverá disponibilizar um canal de 

acesso com o Encarregado de Dados Pessoais, de fácil acesso. 

 

A resposta à qualquer solicitação do titular do dado pessoal, se dará pelo mesmo canal de 

comunicação e, será formulada no prazo de até 10 dias úteis, a contar da data da solicitação. 


