
LGPD
LEI GERAL DE 

PROTEÇÃO DE 

DADOS



Foi dada a largada! 

A partir de agora, não é uma 
questão de  multas, mas SIM 

do mercado que se 
autorregulará!

Se você não faz, seu
concorrente faz!

E quem sobrevive não são os
mais fortes, mas aqueles que 

estão preparados para a 
mudança, que é INEVITÁVEL!



LEI 13.709/2018, ENTROU EM SETEMBRO DE 2020, 24 MESES APÓS A 
PUBLICAÇÃO ORIGINAL, A FIM DE POSSIBILITAR ÀS ENTIDADES 
PÚBLICAS E PRIVADAS SE ADEQUAREM AS REGRAS DE USOS E 
TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS.

O QUE É LGPD? 

A LGPD estabelece proteção integral da liberdade, privacidade,
segurança, consentimento expresso, acesso às informações para correções
e pronto atendimento para a hipótese do titular dos dados pretender a
respectiva exclusão, dentre outros.

PROTEÇÃO:

As informações pessoais protegidas pela lei são aquelas determinadas ou
determináveis – todo e qualquer dado que permita a identificação de uma
pessoa natural: Nome, Sobrenome, E-mail, Numeração de documentos e
de cartões de crédito, Dados bancários, Informações médicas, Localização,
Endereços de IP e os “testemunhos de conexão”, mais conhecidos
como cookies. Aplica-se a dados físicos e digitais.







QUANDO VOCÊ NÃO PAGA PELO PRODUTO... O PRODUTO É VOCÊ!!!



Para coletar dados, 
você deve respeitar os  



Informação das entidades com as quais o controlador 
realizou uso compartilhado de dados

Oposição ao tratamento, se irregular

Reclamação à autoridade nacional

Revogação do consentimento

Informação sobre a possibilidade de não fornecer 
consentimento

Confirmação da existência de tratamento

Eliminação dos dados pessoais

Acesso aos dados

Correção de dados incompletos

Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados 
desnecessários

Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou 
produto

Direitos do Titular dos Dados Pessoais

TITULAR DOS DADOS

Lei Geral de Proteção de Dados – Lei 13.709/2018 .



Capítulo VII –Da Segurança e das Boas Práticas

Art 46. 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.

Lei Geral de Proteção de Dados – Lei 13.709/2018 .

§ 1º A Autoridade Nacional poderá dispor sobre padrões técnicos mínimos
para tornar aplicável o disposto no caput deste artigo, considerados a
natureza das informações tratadas, as características específicas do
tratamento e o estado atual da tecnologia, especialmente no caso de
dados pessoais sensíveis, assim como os princípios previstos no caput do
art. 6º desta Lei.



O que é 
prioridade?

Por onde começar?





BASES LEGAIS DA LGPD
1) Consentimento;

2) Cumprimento de obrigação legal ou regulatória;

3) Pela administração pública: execução de políticas públicas ou contratos, convênios ou instrumentos;

4) Realização de estudos por órgão de pesquisa;

5) Para a execução de contrato;

6) Em processo judicial, administrativo ou arbitral;

7) Para a proteção da vida ou da incolumidade física; 

8) Para a tutela da saúde; 

9) 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; 

10) Para a proteção do crédito



PRINCIPAIS ATORES DA LGPD

Operador
DPO - Data Officer 

Protection

ANPD - Agência Nacional 

de Proteção de Dados

Titular dos dados e 

seus direitos

Pessoa física:

Pedir esclarecimentos de 

como os seus dados são

tratados e guardados.

Pedir Eliminação de seus

dados e/ou Revogar

autorização de uso

Controlador

É qualquer pessoa física ou

jurídica que coleta os dados, 

aquele que decide o que 

fazer com a informação: 

Exemplo a empresa que tem

o vínculo com o empregado. 

Todo Controlador, precisa

nomear um DPO.

Quem trata dos dados 

coletados pelo Controlador. 

Responsável solidário. 

Exemplo Operador do Plano 

de Saúde.

Órgão responsável pela fiscalização

da nova lei

- Educar a população.

- Criar cultura da proteção de dados.

- Internacionalização de dados, ou

seja, mais de 32 itens, mas não

temos espaço para abordar hoje.

Encarregado de dados tem

um papel muito importante, 

porque ele é responsável

por introduzir dentro da 

empresa os cuidados

necessários que precisam

ser tomados em relação aos

dados pessoais, daqui por 

diante.



DPO - Data Protection Officer 

TECNOLOGIA

ÁREA DE NEGÓCIO E 
STAKEHOLDERS

(PARTES 
INTERESSADAS)

EXTERNOS

JURÍDICO

DPO
• Titulares de Dados

• ANPD

• Fornecedores e parceiros

• Clientes

• Acompanhamento de critérios 

externos

• Manutenção do Programa 

de Privacidade

• Segurança da Informação

• Gestão de TI

• Gestão de Dados

• Treinamentos

• Monitoramento de novas práticas 

operacionais

• Gestão das Práticas de manuseio 

de dados (PIA)

• Suporte e continuidade

• Análise e report de resultados

• Acompanhamento Jurídico

• Auditorias internas





Estrutura do Programa

Avaliação dos canais e comunicação e workflow das 
Informações. 

Duração: 04 meses

FASE 1 - DIAGNÓSTICO

Mapeamento das vulnerabilidades e apontamento das 
prioridades a serem abordadas pela organização.

Duração: 11 meses

FASE 2 - DATA MAPPING

FASE 3 - IMPLEMENTAÇÃO
Planejamento e implementação dos planos e ação para 
alcançar os 12 requisitos mandatórios de conformidade 
em um SGSI.

Duração: 3 meses



O QUE DEVEMOS FAZER AGORA?

1. Nomear o DPO e Equipe de Trabalho;

2. Treinar as pessoas, criando uma Cultura de Conscientização na empresa;

3. Analisar todos os Processos, Atividades, Procedimentos internos e Normas que 

regem o seu negócio, isso significa realizar o Dapa Maping;

4. Mapear e classificar TODOS os dados pessoais que sua empresa coleta; 

5. Ajustar o site colocando Avisos de Coleta de Cookies e contato do DPO;

6. Analisar todas as plataformas tecnológicas e como os dados são tratados e 

principalmente as suas vulnerabilidades; 

7. Buscar saber qual a rota dos dados, dos quais você é Controlador e Operador;

8. Ajustar seus Contratos e Politicas internas com Clientes e Fornecedores;

9. Manter um canal aberto para que as pessoas tenham acesso ao DPO e ir fazendo 

todos os ajustes necessários, atendendo as suas solicitações;

10.Criar um Plano constante revisão de seus processo e o mais difícil manter registros 

das atividades realizadas, tais como EXCLUSÃO dos dados.



SEMPRE LEMBRE!

PRIVACIDADE DE DADOS É FEITA ATRAVÉS 

DO TRIPÉ: TECNOLOGIA, PROCESSOS E 

PESSOAS. PODEMOS MINIMIZAR O RISCO, 

MAS NUNCA ELIMINÁ-LO TOTALMENTE!

Não se trata de burocracia, mas sim da garantia de que 

os processos do negócio são executados da maneira 

adequada a preservar a continuidade do seu negócio!



A ESCRITORIOMOVEL ESTÁ PRESENTE 
NO MERCADO DESDE 1995. NOSSA 

MISSÃO É INTERMEDIAR AS RELAÇÕES 
ENTRE AS EMPRESAS E OS SISTEMAS 

DE INFORMAÇÃO. 
COM A EXPERIÊNCIA DE MAIS DE 20 

ANOS E TER SOLUCIONADO 
PROBLEMAS NAS ÁREAS 

ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS, 
TÉCNICAS E PRINCIPALMENTE DE TER 

INTERLIGADO SISTEMAS DOS MAIS 
DIVERSOS SEGMENTOS, É QUE A 

ESCRITORIOMOVEL PODE 
INTERMEDIAR A SUA COMUNICAÇÃO 

COM A ÁREA TÉCNICA, LHE 
ORIENTANDO QUAL A MELHOR 

SOLUÇÃO EM TERMOS DE 
TECNOLOGIA. 

A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL AGORA É 
UMA NECESSIDADE E NÃO APENAS 

UMA ESCOLHA



Erica Grellert – DPO Data Officer Protection

✓ CEO da Escritoriomovel
✓ Formada em Tecnologia de Gestão de Sistemas e Informação
✓ Analista de Sistemas, atua como Consultora de Mapeamento de 

Processos há mais de 20 anos, desenvolvendo Soluções 
Inteligentes, para que as empresas possam ter mais Produtividade, 
Agilidade nos seus Processos preservando a Integridade da 
Informação

✓ Palestrante, Mentora
✓ DPO – Encarregado de Dados
✓ Especialização em Crimes Cibernéticos
✓ Graduanda em Ciência de Dados pela PUC-RS
✓ Membro da ANPPD (Assoc. Nacional dos Profissionais de 

Privacidade de Dados)
✓ Membro do GT Segurança e Privacidade de Dados da Assespro/RS

Contatos:
WhatsApp: (51) 991.067.197
E-mail: erica@escritoriomovel.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ericagrellert/
Instagram: escritoriomovelrs
Site: www.escritoriomovel.com

mailto:erica@escritoriomovel.com
https://www.linkedin.com/in/ericagrellert/
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