
Apontamentos sobre a 
LGPD e boas práticas 
para a conformidade



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.



O que são dados pessoais?

Dados pessoais são informações relativas a 
uma pessoa física natural, identificada ou 
identificável. Também constituem dados 
pessoais o conjunto de informações distintas 
que podem levar à identificação de uma 
determinada pessoa. A LGPD normatiza o 
tratamento de dados pessoais tanto por meios 
físicos, quanto digitais!



Titular de dados pessoais

O titular de dados pessoais é toda 
pessoa física a quem se referem os 
dados pessoais que são objeto de 
tratamento.



Direitos do Titular de Dados (Art. 18º)

▶ Confirmação da existência de tratamento

▶  Acesso aos dados

✔ Procedimentos (art. 19)

▶  Correção dos dados

✔ Procedimentos (art. 20)

▶  Anonimização

▶  Portabilidade

▶  Eliminação

✔ Encerramento do tratamento (art. 15º)

▶  Revogação



Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados (art. 52)

Criada em 2018 e sancionada em 2019, a ANPD 
(Autoridade Nacional de Proteção de Dados) é o 
órgão federal responsável por fiscalizar e aplicar 
a LGPD, a Lei Geral da Proteção de Dados. A 
criação de uma autoridade independente é 
necessária para que empresas que têm acesso à 
informações pessoais cumpram a legislação e 
possam ser auditadas nos casos em que não 
observarem o devido tratamento destes dados.

https://tecnoblog.net/315680/o-que-e-lgpd-lei-geral-de-protecao-de-dados-pessoais/


Controlador/Operador
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 pelo Tratamento de 
Dados (art. 41)

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.



Bases Legais

As bases legais da LGPD são os requisitos 
necessários para o tratamento de dados, 
hipóteses de tratamento de dados pessoais.
São as orientações gerais que autorizam a 

atividade de tratamento de dados por 

qualquer controlador. Executar o 

tratamento de dados pessoais sem ter uma 

base legal, é estar infringindo a lei.



Bases Legais da LGPD
● Consentimento do titular;

● Legítimo interesse;

● Cumprimento de obrigação legal ou 

regulatória;

● Tratamento pela administração pública;

● Realização de estudos e de pesquisa;

● Execução ou preparação contratual;

● Exercício regular de direitos;

● Proteção da vida e da incolumidade física;

● Tutela de saúde do titular;

● Proteção ao crédito.



Como ficar em conformidade?
(Governança Art.46)

▶  Criação e revisão de processos internos
▶  Mecanismos técnicos de segurança e proteção
▶  Treinamento e desenvolvimento de cultura 
▶  Revisão de documentos



DPMS (Data Protection Management
System)

▶  Avaliação da Privacidade
▶  Diagnóstico
▶  Plano de Ação
▶  Implementação e Treinamento
▶  Revisão e Controle



Plano de Ação
1. Definir a estratégia de privacidade de dados;

2. Definir a estrutura organizacional da governança do programa

3. Definir a estratégia da gestão dos direitos dos titulares

4. Definir a estratégia de gestão do compliance dos fornecedores e 

parceiros

5. Estratégia para gestão de crises (sinistros)

6. Definição das ferramentas de segurança e privacidade de dados

7. Indicadores de gestão e controle de privacidade e proteção de dados

8. Políticas de privacidade e proteção de dados

9. Relatório de impacto



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!


