DPO as a Service

Lei Geral de Proteção de Dados
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(LGPD), Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018,
dispõe sobre o tratamento de dados pessoais,
inclusive nos meios digitais, por pessoa natural
ou por pessoa jurídica de direito público ou
privado, com o objetivo de proteger os direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade e o
livre desenvolvimento da personalidade da
pessoa natural.

Encarregado pelo Tratamento de
Dados
A necessidade de indicação de um Encarregado
pelo Tratamento de Dados Pessoais está
prevista no art. 41 da LGPD. No texto original da
LGPD previa que o encarregado de proteção de
dados seria “pessoa natural”. Mas o termo
“natural” foi suprimido por normas que
alteraram a LGPD original. Na publicação em
vigor, portanto, pessoas físicas e jurídicas
podem atuar como encarregado de dados.

As atribuições do DPO
A sigla DPO vem do Regulamento Geral de
Proteção de Dados da União Européia, base
para a LGPD, que significa Data Protection
Officer, sigla adotada aqui no Brasil para se
referir ao encarregado pelo tratamento de
dados.
E quais são as atribuições do DPO?

Art. 41. O controlador deverá indicar encarregado
pelo tratamento de dados pessoais.
§ 1º A identidade e as informações de contato do encarregado deverão ser divulgadas
publicamente, de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio eletrônico do
controlador.
§ 2º As atividades do encarregado consistem em:
I - aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar
providências;
II - receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências;
III - orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem
tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e
IV - executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em
normas complementares.

Qualidades de um bom DPO
Antes de tudo, precisamos compreender que a
conformidade com a LGPD não pode ser
garantida por somente um profissional. É
preciso o trabalho de uma equipe
multidisciplinar, com a colaboração da alta
gestão da empresa e de seus colaboradores.
Compreendido isso, o DPO precisa saber se
comunicar com profissionais da área jurídica e
de tecnologia, ter experiência com gestão de
processos e principalmente ser comunicativo
com características de liderança.

Soluções VIETEC
A VIETEC disponibiliza para seus clientes,
profissionais e soluções tecnológicas para o
canal de atendimento ao Titular de Dados e
interlocução com a Autoridade Nacional de
Proteção de Dados (ANPD).
Desenvolvemos duas opções de serviços, para
melhor se adaptar a demanda de cada cliente:

1. DPO as a Service
•

A VIETEC assume a responsabilidade de DPO, atendendo as
demandas do cargo;

•

Disponibilizamos ferramenta on-line de gestão
atendimento ao titular de dados e ANPD (Canal DPO);

de

• Contamos com um time de especialistas em Direito Digital e
Segurança da Informação, para atendimento ao Titular de
Dados;
• Disponibilizamos Canal de Treinamento em formato EAD
para colaboradores da empresa;
• Monitoramos os indicadores de conformidade, para
manutenção e atualização do programa de governança em
proteção de dados.

2. Assessoria DPO
Na assessoria DPO, a VIETEC se posiciona
como equipe de retaguarda ao DPO do
cliente, mantendo o mesmo atualizado sobre
a LGPD e auxiliando em qualquer
questionamento, ou demanda de seu cargo.
O DPO tem a sua disposição profissionais do
Direito Digital e Segurança da Informação,
para lhe auxiliar diariamente nas suas
atribuições.

Vamos conversar! Podemos ajustar com você
o formato de trabalho que melhor atenda a
sua necessidade!
Agradecemos seu tempo e esperamos seu
contato!
Whatsapp: 51 9 9957.2043
Um abraço!

