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P L A N O  D E  P L A N O  D E  A Ç Ã OA Ç Ã O
As respostas obtidas na fase de investigação geram um relatório em que é possível conhecer o

problema responsável pela não adequação da empresa à legislação, a medida que deve ser
tomada para resolver o problema e a prioridade da questão.

P L A N O  D E  A Ç Ã OP L A N O  D E  A Ç Ã O
RESPONSÁVEL: Governa nça

PRIORIDADE - Muito alta

TÓPICO

Documentação

QUESTÃO

T18.4.V1

 PROBLEMA

Não são realizadas revisões regulares dos

dados tratados.

 PLANO DE AÇÃO

Realizar revisões regulares dos dados pessoais

tratados e atualizar a documentação.

PRIORIDADE - Alta

TÓPICO

Dados de Crianças ou Adolescentes

QUESTÃO

T27.11.V2

 PROBLEMA

O tratamento de dados pessoais de criança ou

adolescente não está sendo interrompido

quando solicitado pelos pais (ou responsável).

 PLANO DE AÇÃO

Revisar o processo de tratamento de dados

pessoais de criança ou adolescente para que seja

interrompido quando solicitado pelos pais (ou

responsável).

PRIORIDADE - Média

TÓPICO

relatórios de impacto à Proteção de Dados

(RIPD) – Triagem

QUESTÃO

T21.2.V3

 PROBLEMA

Nem sempre é aplicado o RIPD ao “tratar

dados de categoria especial ou dados

sensíveis em grande escala”.

 PLANO DE AÇÃO

Introduzir no processo o uso do RIPD ao “tratar

dados de categoria especial ou dados sensíveis

em grande escala”.

PRIORIDADE - Baixa



TÓPICO

Privacidade e Proteção de dados como Padrão.

QUESTÃO

T19.2.V1

 PROBLEMA

A proteção de dados não está sendo fator

importante nas principais funcionalidades dos

sistemas ou no tratamento de dados.

 PLANO DE AÇÃO

Ajustar o processo para que a proteção de dados

esteja presente nas principais funcionalidades dos

sistemas ou serviços de tratamento de dados.

TÓPICO

Violações de Dados Pessoais

QUESTÃO

T26.10.V4

 PROBLEMA

Não está clara na organização a necessidade

de informar os indivíduos quando há risco ou

dano relevante na violação de seus dados e as

ações para minimizar o impacto.

 PLANO DE AÇÃO

Tornar de conhecimento organizacional quando

se deve informar os indivíduos e qual o prazo

adequado (a ser definido pela autoridade

nacional) no caso de risco de dano relevante

resultante de violação dos dados pessoais. Criar

um plano para reduzir este impacto e manter os

titulares informados.

P L A N O  D E  A Ç Ã OP L A N O  D E  A Ç Ã O
RESPONSÁVEL: Jurídico

PRIORIDADE - Imediata

TÓPICO

Legalidade, Justiça, Transparência e Limitação

de Propósito.

QUESTÃO

T1.1.V1

 PROBLEMA

Não há uma definição de quais fontes de

entrada de dados a organização possui.

 PLANO DE AÇÃO

Identificar cada uma das fontes de entrada de

dados, tanto as que estão em formato digital,

quanto as que estão em formato impresso. Vale

ressaltar que a entrada de dados de parceiros

também deve fazer parte desse levantamento.

Esta informação deve ser atualizada

periodicamente para auxiliar no Relatório de

Impacto a Proteção de Dados e outras atividades

internas. Sugere-se fazer isso de forma

presencial, através de entrevistas com cada área

de negócio.

PRIORIDADE - Muito alta

TÓPICO

Limitação de armazenamento

QUESTÃO

T4.1.V3

 PROBLEMA

Não há um processo que permita ao titular dos

dados solicitar a correção de seus dados

pessoais.

 PLANO DE AÇÃO

Realizar uma revisão nos formulários de coleta de

dados (físico, online, etc.) e disponibilizar uma

forma para que o titular dos dados pessoais

possam solicitar a correção de suas informações.

TÓPICO

Consentimento

QUESTÃO

T6.2.V4

 PROBLEMA

Os “termos e condições” precisam ser

visivelmene separados do pedido de

consentimento.

 PLANO DE AÇÃO

Separar os “termos e condições” do pedido de

consentimento. O consentimento deve ser obtido

separadamente dos termos e condições, além de

ser exibido de forma destacada e clara.

PRIORIDADE - Alta



TÓPICO

Direito de ser Informado

QUESTÃO

T8.1.V1

 PROBLEMA

O nome e os detalhes de contato da

organização não estão sendo informados aos

titulares.

 PLANO DE AÇÃO

Informar aos titulares "o nome e detalhes de

contato" da nossa organização nos avisos de

privacidade, site ou outros pontos de contato dos

clientes/titulares.

TÓPICO

Direito de ser Informado

QUESTÃO

T8.16.V3

 PROBLEMA

As informações de privacidade estão sendo

informadas depois da coleta.

 PLANO DE AÇÃO

Organizar os documentos de forma a exibir aos

titulares as informações de privacidade antes de

coletar os dados pessoais, incluindo por ex. quais

dados são coletados, as finalidades de uso, com

quem compartilhamos, por quanto tempo

retemos, quais são os seus direitos.

TÓPICO

Direito de ser Informado

QUESTÃO

T8.21.V2

 PROBLEMA

A forma pela qual a informação é fornecida não

possui adequado destaque.

 PLANO DE AÇÃO

Posicionar os avisos de privacidade

(consentimento) de forma visível e destacada.

P L A N O  D E  A Ç Ã OP L A N O  D E  A Ç Ã O
RESPONSÁVEL: Ma rket ing

PRIORIDADE - Imediata

TÓPICO

Interesses Legítimos (IL) ou Causa Justa

QUESTÃO

T7.5.V1

 PROBLEMA

Campanhas publicitárias estão sendo

realizadas antes de obter o consentimento dos

usuários.

 PLANO DE AÇÃO

Revisar o processo de campanhas publicitárias de

forma que só sejam realizadas após o

consentimento dos usuários.

P L A N O  D E  A Ç Ã OP L A N O  D E  A Ç Ã O
RESPONSÁVEL: Recursos Huma nos

PRIORIDADE - Imediata

TÓPICO

Encarregado pela Proteção de Dados (EPD)

QUESTÃO

T23.1.V3

 PROBLEMA

Não é de conhecimento organizacional que a

nomeação de um EPD é obrigatória.

 PLANO DE AÇÃO

Decidir sobre a nomeação um EPD (Encarregado

pela Proteção de Dados). Dar ciência para a

Direção da empresa de que se trata de uma

responsabilidade legal e que precisa ser atendida.

O EPD pode ser uma pessoa física como por ex.,

um colaborador ou uma Pessoa Jurídica.

P L A N O  D E  A Ç Ã OP L A N O  D E  A Ç Ã O
RESPONSÁVEL: Segura nça  da  Inf.

PRIORIDADE - Média

TÓPICO

relatórios de impacto à Proteção de Dados

(RIPD) – Processo

QUESTÃO

T22.1.V3

 PROBLEMA

Informações como a natureza, o escopo, o

contexto e os propósitos do tratamento não

estão sendo descritos adequadamente.

 PLANO DE AÇÃO

Descrever a natureza, o escopo, o contexto e os

propósitos do tratamento no RIPD (Relatório de

Impacto à Proteção de Dados) .





T Ó P I C O ST Ó P I C O S
A s  q u e s t õ e s  r e s p o n d i d a s  g i r a m  e m  t o r n o  d e  29 t ó p i c o s .  Es s e s  t ó p i c o s  e s t ã o  a p r e s e n t a d o s

a b a i x o  p a r a  m a i o r  e n t e n d i m e n t o  d o  c o n t e x t o  d a s  q u e s t õ e s .

TÓPICO #1
Legalidade, Justiça, Transparência e Limitação

de Propósito. 

 O tratamento de dados pessoais requer uma

base legal e para isso é necessário (junto com

sua equipe jurídica) identificar os motivos

específicos que a lei apresenta para cada

propósito de uso de dados pessoais.

Essa avaliação de Legalidade, Justiça e

Transparência diz muito sobre a forma como

se dá o relacionamento entre o indivíduo e a

instituição e reflete diretamente em sua

imagem corporativa. Existem também

condições adicionais específicas para tratar

alguns tipos de dados sensíveis.

TÓPICO #2
Dados Mínimos 

 Consiste-se em identificar a quantidade

mínima de dados pessoais necessários para

cumprir um propósito. Tradicionalmente

guardava-se muitos dados desnecessários.

É importante estar preparado para demonstrar

que a instituição possui práticas de

minimização de dados adequadas, de acordo

com as novas obrigações de responsabilidade.

TÓPICO #3
Dados confiáveis (íntegros) 

 Os titulares têm o direito de corrigir dados

pessoais imprecisos. Isso se chama direito de

correção.Ações proativas e medidas razoáveis

para excluir ou corrigir dados pessoais são a

chave deste assunto.

Ações proativas e medidas razoáveis para

excluir ou corrigir dados pessoais são a chave

deste assunto.

TÓPICO #4
Limitação de armazenamento 

 Manter dados de forma a permitir a

identificação dos titulares por um período até

que as finalidades para os quais os dados

pessoais sejam atingidas, exemplos:(i) a

finalidade para a qual o dado foi coletado tenha

sido alcançada; (ii) que os dados deixem de ser

necessários; (iii) o fim do período do

tratamento; (iv) solicitação de exclusão do dado

pelo titular; ou (iv) determinação da autoridade

nacional.

(i) a finalidade para a qual o dado foi coletado

tenha sido alcançada; (ii) que os dados deixem

de ser necessários; (iii) o fim do período do

tratamento; (iv) solicitação de exclusão do dado

pelo titular; ou (iv) determinação da autoridade

nacional.

TÓPICO #5
Base legal para tratamento 

 Sugere que você processe todos os dados

pessoais de forma legal, justa e transparente.

O tratamento só é legal se você tiver uma

base legal (dentro da lei).São questões

importantes:Qual é o seu propósito - o que

você está tentando alcançar?

Qual é o seu propósito - o que você está

tentando alcançar?Você pode alcançá-lo de

uma maneira diferente?



TÓPICO #6
Consentimento 

 O consentimento é uma base legal para o

tratamento dos dados, além disso, o

consentimento também pode legitimar o uso

de dados de categorias especiais. O

consentimento pode ser relevante quando o

indivíduo exerce seu direito a restrição, e o

consentimento pode legitimar a tomada de

decisões automatizadas.O consentimento

verdadeiro coloca os titulares no controle, cria

confiança, engajamento e melhorar a reputação

da organização.Contar com consentimento

inapropriado ou inválido pode destruir a

confiança e prejudicar a reputação da

organização e pode deixá-lo vulnerável a

multas elevadas.NÃO requer consetimento o

tratamento (uso) dados cujos foram tonados

manifestamente públicos pelo titular, desde

que não sejam compartilhados com outros

concontroladores. Caso seja compartilhado, é

não esteja previsto nas exceções abaixo, é

necessário o Consencimento.Para OUTROS

tipos de dados o CONSENTIMENTO NÃO é

requerido nas seguintes hipóteses:– Quando

for indispensável para:- (a) cumprimento de

obrigação legal ou regulatória pelo controlador,

- (b) tratamento compartilhado de dados

necessários à execução, pela administração

pública, de políticas públicas previstas em leis

ou regulamentos;- (c) realização de estudos por

órgão de pesquisa, garantidas, sempre que

possível, a anonimização dos dados pessoais

sensíveis;- (d) exercício regular de direitos,

inclusive em contrato e em processo judicial,

administrativo e arbitral;- (e) proteção da vida

ou da incolumidade física do titular ou de

terceiro;- (f) tutela da saúde, em procedimento

realizado por profissionais da área da saúde ou

por entidades sanitárias; ou- (g) 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- (h) garantia da

prevenção à fraude e à segurança do titular,

nos processos de identificação e autenticação

de cadastro em sistemas eletrônicos?

TÓPICO #7
Interesses Legítimos (IL) ou Causa Justa 

 Interesses legítimos (causa justa) são

flexíveis, no entanto você não pode presumir

que poderá ser apropriado usar essa

justificativa para todo os tratamentos de

dados pessoais.Se optar por confiar em

Interesses Legítimos, você assume uma

responsabilidade extra para garantir que os

direitos e interesses das pessoas sejam

totalmente considerados.

Se optar por confiar em Interesses Legítimos,

você assume uma responsabilidade extra para

garantir que os direitos e interesses das

pessoas sejam totalmente considerados.

TÓPICO #8
Direito de ser Informado 

 Os titulares têm o direito de serem informados

sobre a coleta e uso de seus dados pessoais.

Esta é uma exigência chave de transparência

da LGPD.Trata-se de fornecer aos titulares

informações claras e concisas sobre o que

você faz com seus dados pessoais.Usar uma

abordagem eficaz pode ajudá-lo a cumprir

outros aspectos da LGPD e fomentar a

confiança dos titulares. Deixar de obter o

consentimento de maneira correta pode

acarretar em multas e causar danos

reputacionais à instituição.

Categorias de dados:- Pessoal: Informação

relacionada a pessoa natural identificada ou

identificável; (Identificável são dados que

sozinhos não identificam alguém, mas que ao

juntá-los com outros dados permite

identificar.)- Sensíveis: 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.



TÓPICO #9
Direito de Acesso aos dados 

 Geralmente referido como acesso aos dados,

dá aos indivíduos o direito de receber

informações, de forma clara e completa, sobre

a origem dos seus dados pessoais, os critérios

utilizados e a finalidade de tratamento. Em

caso de a autorização para o uso ter origem no

consentimento ou em contrato, o titular poderá

solicitar cópia integral de seus dados pessoais,

bem como outras informações suplementares.

Em caso de a autorização para o uso ter

origem no consentimento ou em contrato, o

titular poderá solicitar cópia integral de seus

dados pessoais, bem como outras informações

suplementares.

TÓPICO #10
Direito de Correção dos dados 

 A LGPD inclui o direito de os titulares terem

dados pessoais imprecisos corrigidos ou

preenchidos se estiverem incompletos. O

titular pode fazer um pedido de retificação

verbal ou por escrito.Em certas circunstâncias,

você pode recusar uma solicitação de

retificação, como por exemplo, na manutenção

de uma evidência para fins legais ou para

cumprimento de alguma regulamentação

setorial, pesquisa científica (desde que

anonimizados), etc.

Em certas circunstâncias, você pode recusar

uma solicitação de retificação, como por

exemplo, na manutenção de uma evidência

para fins legais ou para cumprimento de

alguma regulamentação setorial, pesquisa

científica (desde que anonimizados), etc.

TÓPICO #11
Direito de Exclusão dos dados. 

 Os indivíduos têm o direito de que seus dados

sejam apagados (excluídos, eliminados),

anonimizados (mascarados, embaralhados) ou

de requerer esta ação. O direito não é absoluto

e só se aplica em certas circunstâncias. Não se

aplica por exemplo, na manutenção de uma

evidência para fins legais ou para cumprimento

de alguma regulamentação setorial, pesquisa

científica (desde que anonimizados),

etc.Quando se usa a expressão exclusão, uma

alternativa para o agente de tratamento

(controlador ou operador) é anonimização

desse dado, ou seja, utilizar meios técnicos

para “mascarar” os dados, de forma que não

seja mais possível identificar a pessoa, direta

ou indiretamente.

Se você compartilhou os dados pessoais a

outros agentes de tratamento (ex.: parceiros,

terceiros), você deve contatar cada destinatário

e informá-los sobre o pedido de exclusão, a

menos que isso seja impossível ou envolva

um esforço desproporcional.Quando os dados

pessoais forem tornados públicos em um

ambiente on-line, devem ser tomadas

medidas razoáveis para informar outros

operadores que estão tratando os dados

pessoais para apagar links, cópias ou

replicações desses dados. Ao decidir quais

etapas são razoáveis, você deve levar em

conta a tecnologia disponível e o custo da

implementação.

TÓPICO #12
Direito de Restringir o Tratamento 

 Os indivíduos têm o direito de restringir o

tratamento de seus dados pessoais quando

tiverem uma razão específica para querer a

restrição.Isso pode acontecer quando os

titulares entendem que você tem dados

desnecessários ou excessivos ou ainda quando

entendem que você esteja utilizando-os de

forma ilegal.

Isso pode acontecer quando os titulares

entendem que você tem dados desnecessários

ou excessivos ou ainda quando entendem que

você esteja utilizando-os de forma ilegal.



TÓPICO #13
Direito de Portabilidade dos Dados 

 O direito à portabilidade de dados dá aos

titulares o direito de receber dados pessoais

que eles forneceram a um Controlador em um

formato estruturado, comumente usado e

legível por máquina. Também lhes dá o direito

de solicitar que um Controlador transmita

esses dados diretamente para outro

Controlador. Ao transmitir os dados para o

Controlador receptor, o Controlador remetente

deve apagar (ou anonimizar) os dados na

origem, salvo nos casos em que há uma

justificativa legal que o obriga a manter.

Também lhes dá o direito de solicitar que um

Controlador transmita esses dados

diretamente para outro Controlador. Ao

transmitir os dados para o Controlador

receptor, o Controlador remetente deve apagar

(ou anonimizar) os dados na origem, salvo nos

casos em que há uma justificativa legal que o

obriga a manter.

TÓPICO #14
Direito ao Boqueio (Contrariar) 

 Dá às pessoas o direito de requerer a

suspensão temporária do tratamento de seus

dados pessoais. Isso permite que os titulares

peçam que você pare de tratar seus dados

pessoais.O direito ao bloqueio (contrariar) só

se aplica em certas circunstâncias. Não se

aplica por exemplo, nos casos em que há

necessidade de cumprimento de alguma

regulamentação setorial ou legal por parte dos

Agentes (Controlador e Operador) de

tratamento.

Um titular pode pedir que você pare de tratar

seus dados pessoais para marketing direto a

qualquer momento. Isso inclui qualquer perfil

de dados relacionado ao marketing direto. No

entanto, isso NÃO significa automaticamente

que você deva apagar TODOS os dados

pessoais do titular e, na maioria dos casos,

será preferível suprimir os detalhes deles. A

supressão envolve reter apenas informações

suficientes sobre eles para garantir que sua

preferência por não receber marketing direto

seja respeitada no futuro.

TÓPICO #15
Direitos relacionados à tomada de decisão

automatizada, incluindo criação de perfil 

 A tomada de decisão individual automatizada é

uma decisão tomada por meios

automatizados, sem qualquer envolvimento

humano.Exemplos disso incluem:- uma

decisão on-line para conceder um

empréstimo;- um teste de aptidão de

recrutamento que utiliza algoritmos e critérios

pré-programados.

A tomada de decisão individual automatizada

não precisa envolver a criação de perfil,

embora isso geralmente ocorra.Definição de

Perfil: - Conjunto de características que

diferenciam um grupo de pessoas.As

organizações obtêm informações pessoais

sobre pessoas de várias fontes diferentes.

Pesquisas na Internet, hábitos de compra,

estilo de vida, assim como dados de

comportamento coletados de telefones

celulares, redes sociais, sistemas de

vigilância, Internet das Coisas, etc.

TÓPICO #16
Responsabilidade e Governança 

 Você precisa ser proativo em relação à

proteção de dados e evidenciar as medidas

tomadas para cumprir suas obrigações e

proteger os direitos dos titulares dos

dados.Assumir a responsabilidade pelo que

você faz com os dados pessoais e demonstrar

as medidas tomadas para proteger os direitos

dos titulares dos dados não apenas resulta em

melhor conformidade legal, mas também

oferece uma vantagem competitiva.

Assumir a responsabilidade pelo que você faz

com os dados pessoais e demonstrar as

medidas tomadas para proteger os direitos

dos titulares dos dados não apenas resulta em

melhor conformidade legal, mas também

oferece uma vantagem competitiva.



TÓPICO #17
Contratos (Lista de verificação dos contratos

do Controlador e do Operador) 

 Sempre que um Controlador [1] usa um

Operador [2], ele precisa ter um contrato por

escrito em vigor. Da mesma forma, se um

operador emprega outro operador ele precisa

ter um contrato por escrito em vigor.Definição:

1 - Controlador: Quem toma as decisões

referentes ao tratamento do dado pessoal.

2 - Operador: Quem executa as orientações de

uso de dados pessoais de um

Controlador.Contratos entre controladores e

operadores garantem que ambos entendam

suas obrigações e responsabilidades. Eles

ajudam a cumprir a LGPD e os controladores a

demonstrar sua conformidade com a lei. O uso

de contratos por controladores e operadores

também pode aumentar a confiança dos

titulares de dados no tratamento de seus

dados pessoais.Um operador deve agir

somente de acordo com as instruções

documentadas de um controlador. Se um

operador descumprir a Lei ou as instruções do

controlador, então terá a mesma

responsabilidade que um controlador.

TÓPICO #18
Documentação 

 Sugere-se manter um registro de suas

atividades de tratamento, abrangendo áreas

como fins de tratamento, compartilhamento de

dados e retenção; isso é chamado de

Documentação.

Documentar suas atividades de tratamento é

importante, não apenas porque é um requisito

legal, mas também porque pode oferecer

suporte à boa governança de dados e ajudá-lo

a demonstrar sua conformidade com outros

aspectos da LGPD.

TÓPICO #19
Privacidade e Proteção de dados como Padrão. 

 A proteção de dados por design é, em última

análise, uma metodologia que garante a

consideração de questões de privacidade e

proteção de dados pessoais desde a fase de

concepção de qualquer sistema, serviço,

produto ou processo e, continua durante todo o

processo de construção.A LGPD introduz novas

obrigações que exigem que você integre as

preocupações referentes à proteção de dados

pessoais em todos os aspectos de suas

atividades de tratamento. Essa abordagem é

"proteção de dados por design e por padrão".

Esses são elementos-chave da abordagem

baseada em risco da LGPD e seu foco na

responsabilidade, ou seja, você é capaz de

demonstrar como está cumprindo com seus

requisitos.

A LGPD introduz novas obrigações que exigem

que você integre as preocupações referentes à

proteção de dados pessoais em todos os

aspectos de suas atividades de tratamento.

Essa abordagem é "proteção de dados por

design e por padrão". Esses são elementos-

chave da abordagem baseada em risco da

LGPD e seu foco na responsabilidade, ou seja,

você é capaz de demonstrar como está

cumprindo com seus requisitos.



TÓPICO #20
Relatórios de Impacto à Proteção de Dados

(RIPD) – Escopo Geral 

 Um RIPD (Relatório de Impacto à Proteção de

Dados) é uma maneira de analisar

sistematicamente e de forma abrangente o

seu tratamento e ajudá-lo a identificar e

minimizar os riscos de proteção de dados. Os

RIPDs devem considerar os riscos de

conformidade, mas também riscos mais

amplos para os direitos e liberdades dos

indivíduos, incluindo o potencial para qualquer

desvantagem social ou econômica

significativa. O foco está no potencial de dano

- para os indivíduos ou para a sociedade em

geral, seja físico, material ou imaterial e como

minimizá-los.

TÓPICO #21
Relatórios de Impacto à Proteção de Dados

(RIPD) – Triagem 

 A LGPD introduz a necessidade de fazer um

RIPD antes de realizar alguns tipos de

tratamentos que possam resultar em alto risco

para os interesses dos indivíduos. Se a sua

RIPD identificar um alto risco que você não

pode mitigar, você deve consultar a Autoridade

Nacional de Proteção de Dados.Você também

deve pensar cuidadosamente em fazer um

RIPD para qualquer outro tratamento que seja

de grande escala, que envolva a combinação de

dados com origens distintas, soluções

inovadoras, criação de perfil, o monitoramento,

decida sobre a restrição de acesso a serviços

de maneira automatizada, envolva dados

sensíveis ou de indivíduos vulneráveis.

Você também deve pensar cuidadosamente

em fazer um RIPD para qualquer outro

tratamento que seja de grande escala, que

envolva a combinação de dados com origens

distintas, soluções inovadoras, criação de

perfil, o monitoramento, decida sobre a

restrição de acesso a serviços de maneira

automatizada, envolva dados sensíveis ou de

indivíduos vulneráveis.

TÓPICO #22
Relatórios de impacto à Proteção de Dados

(RIPD) – Processo 

 Um RIPD deve começar no início de um

projeto, antes de iniciar o tratamento e

acompanhar o processo de planejamento e

desenvolvimento.Você pode buscar conselhos

do seu Encarregado de proteção de dados (se

tiver um). Você também pode consultar os

titulares e outras partes interessadas ao longo

deste processo.

Você pode buscar conselhos do seu

Encarregado de proteção de dados (se tiver

um). Você também pode consultar os titulares

e outras partes interessadas ao longo deste

processo.

TÓPICO #23
Encarregado pela Proteção de Dados (EPD) 

 A lei exige que seja nomeado um EPD

(Encarregado pela Proteção de Dados),

também conhecido como DPO (Data Protection

Officer), o qual, pode ser pessoa física ou

jurídica.

O EPD tem o papel de participar das decisões

que envolvem o tratamento de dados pessoais

e de fazer a interlocução da instituição com os

titulares dos dados, com a Autoridade Nacional

de Proteção de Dados e demais autoridades

bem como com seus colaboradores.



TÓPICO #24
Segurança Lógica (Não física) 

 Consiste na segurança apropriada para impedir

que os dados pessoais que você detém em

ambiente digital sejam acidentalmente ou

deliberadamente comprometidos.

Este tópico abrange a segurança da informação

conhecida como segurança cibernética (a

proteção de suas redes e sistemas de

informações contra ataques). A segurança

física que envolve dados (ex.; Documentos

Impressos) é tratada em um tópico separado.

TÓPICO #25
Segurança Física (não lógica) 

 Segurança apropriada para impedir que os

dados pessoais que você detém em ambiente

físico sejam acidentalmente ou

deliberadamente comprometidos.Este tópico

abrange a segurança da informação no seu

estado físico (ex.: papeis), da disponibilidade,

confidencialidade e integridade destes dados

Este tópico abrange a segurança da informação

no seu estado físico (ex.: papeis), da

disponibilidade, confidencialidade e integridade

destes dados

TÓPICO #26
Violações de Dados Pessoais 

 Violação de dados pessoais significa uma

violação de segurança da informação que leva

à destruição acidental, perda, alteração,

divulgação não autorizada ou acesso a dados

pessoais. Isso inclui violações que são o

resultado de causas acidentais e

propositais.Uma violação é mais do que

apenas perder dados pessoais. Haverá uma

violação de dados pessoais sempre que algum

dado pessoal for perdido, destruído,

corrompido ou divulgado; se alguém acessa os

dados ou os transmite sem a devida

autorização; ou se os dados estiverem

indisponíveis, por exemplo, quando foram

criptografados por ransomware ou

acidentalmente perdidos ou destruídos.

Uma violação é mais do que apenas perder

dados pessoais. Haverá uma violação de

dados pessoais sempre que algum dado

pessoal for perdido, destruído, corrompido ou

divulgado; se alguém acessa os dados ou os

transmite sem a devida autorização; ou se os

dados estiverem indisponíveis, por exemplo,

quando foram criptografados por ransomware

ou acidentalmente perdidos ou destruídos.

TÓPICO #27
Dados de Crianças ou Adolescentes 

 As crianças ou adolescentes precisam de

proteção especial quando você coleta e trata

seus dados pessoais, porque eles podem ter

menos consciência e discernimento dos riscos

envolvidos. Inclusive, para o tratamento de

dados pessoais de crianças, a única base legal

aplicável é o consentimento específico e em

destaque por pelo menos um dos

representantes legais.As crianças merecem

proteção específica quando você está usando

seus dados pessoais para fins de marketing.

Você não deve explorar qualquer falta de

compreensão ou vulnerabilidade.

Deve-se evitar tomar decisões sobre crianças

/ adolescentes com base apenas no

tratamento automatizado, se isso tiver um

efeito significativo sobre elas.As crianças têm

os mesmos direitos que os adultos sobre seus

dados pessoais e que podem ser exercidos por

meio de seus representantes legais.

TÓPICO #28
Dados de Interesse Público (Saúde, Pesquisas,

etc.) 

 Sugere tratamento diferenciado para a coleta

de dados que objetivam estudos em saúde

pública. A legislação permite o uso destes

dados, deste que mantidos dentro do órgão

pesquisador e apenas para a finalidade do

estudo.

O dado deve ser mantido em ambiente seguro

e sempre que possível, usar anonimização.



TÓPICO #29
Do tratamento de dados pelo Poder Público 

 A LGPD estabelece uma série de critérios para

o tratamento de dados pessoais por pessoas

jurídicas de direito público.Este tópico se aplica

apenas a Órgãos Públicos considerando as

particularidades e conflitos entre a LGPD e a

Lei de Acesso à Informação (Lei 12527/11).

Este tópico se aplica apenas a Órgãos Públicos

considerando as particularidades e conflitos

entre a LGPD e a Lei de Acesso à Informação

(Lei 12527/11).

TÓPICO #30
Relatórios de Impacto à Proteção de Dados

(RIPD) – Escopo Geral 

 Um RIPD (Relatório de Impacto à Proteção de

Dados) é uma maneira de analisar

sistematicamente e de forma abrangente o

seu tratamento e ajudá-lo a identificar e

minimizar os riscos de proteção de dados. Os

RIPDs devem considerar os riscos de

conformidade, mas também riscos mais

amplos para os direitos e liberdades dos

indivíduos, incluindo o potencial para qualquer

desvantagem social ou econômica

significativa. O foco está no potencial de dano

- para os indivíduos ou para a sociedade em

geral, seja físico, material ou imaterial.

TÓPICO #31
relatórios de impacto à Proteção de Dados

(RIPD) – Triagem 

 A LGPD introduz a necessidade de fazer um

RIPD antes de realizar tipos de tratamentos

que possam resultar em alto risco para os

interesses dos indivíduos. Se a sua RIPD

identificar um alto risco que você não pode

mitigar, você deve consultar a Autoridade

Nacional de Proteção de Dados.Você também

deve pensar cuidadosamente em fazer um

RIPD para qualquer outro tratamento que seja

de grande escala, que envolva criação de perfil,

monitoramento, decida sobre o acesso a

serviços, envolva dados confidenciais ou

indivíduos vulneráveis.

Você também deve pensar cuidadosamente

em fazer um RIPD para qualquer outro

tratamento que seja de grande escala, que

envolva criação de perfil, monitoramento,

decida sobre o acesso a serviços, envolva

dados confidenciais ou indivíduos vulneráveis.

TÓPICO #32
relatórios de impacto à Proteção de Dados

(RIPD) – Processo 

 Um RIPD deve começar no início de um

projeto, antes de iniciar o tratamento e

acompanhar o processo de planejamento e

desenvolvimento.Você pode buscar conselhos

do seu Encarregado de proteção de dados (se

tiver um). Você também pode consultar os

titulares e outras partes interessadas ao longo

deste processo.

Embora a publicação de um RIPD não seja um

requisito da LGPD, você deve considerar

ativamente os benefícios da publicação. Além

de demonstrar conformidade, a publicação

pode ajudar a gerar confiança.Portanto,

recomendamos que você publique suas RIPDs,

se possível, removendo detalhes confidenciais.
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