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QUAIS INFORMAÇÕES FORMAM UM CIDADÃO?

TRABALHISTA
EDUCAÇÃO
FINANCEIRO
SAÚDE
SEGURANÇA
PREVIDENCIÁRIO



Dentro das organizações, a 
LGPD tem como objetivo 

assegurar a proteção dos dados 
pessoais e de qualquer tipo de 

informação que possa identificar 
um colaborador, por meio de 

ações transparentes e seguras.

Lei impacta os 
processos de diversas 

áreas dentro das 
companhias, tornando 

imprescindível a 
participação dos 

colaboradores para a 
implementação, evitando 
prejuízos que podem ser 

irreversíveis



Até 2022, os gastos 
orientados pela 
privacidade em 
ferramentas de 
conformidade 

aumentarão para 
mais de US$ 8 

bilhões em todo o 
mundo.

Até 2023, 65% da 
população mundial 

terá suas 
informações pessoais 

cobertas por 
regulamentos 
modernos de 

privacidade, acima de 
10% hoje.

Até 2024, mais de 
80% das 

organizações em 
todo o mundo 
enfrentarão 

requisitos modernos 
de privacidade e 

proteção de dados.

Até 2023, as 
empresas que 

ganham e mantêm a 
confiança digital com 

os clientes terão 
30% mais lucros no 
comércio digital do 

que seus 
concorrentes

Segundo o Gartner



Lei 12.527 2011 – LAI
Lei 12.965 2014 – Marco Civil da Internet

Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018
Lei 13.853 de 08 de julho de 2019

Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos:
I - o respeito à privacidade;
II - a autodeterminação informativa;
III - a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de 
opinião;
IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem;
V - o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação;
VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e
VII - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a 
dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais.



CHECKLIST DE CRITÉRIOS DA LGPD

Se os dados pessoais em si forem 
insuficientemente controlados de
forma unitária, a documentação 
das atividades de conformidade 

deixa apenas uma promessa.

O PROPÓSITO DO TRATAMENTO FOI CONCEBIDO?

O PROPÓSITO DO TRATAMENTO DO DADO FOI 
DOCUMENTADO?

O PROPÓSITO DO TRATAMENTO DO DADO ESTA 
ACESSÍVEL?

A ORIGEM E DESTINO DO DADO É 
DOCUMENTADA?

O DADO É CLASSIFICADO? (PESSOAL, SENSÍVEL)

A CLASSIFICAÇÃO DO DADO ESTÁ ACESSÍVEL?

Defesa de mestrado. Carvalho, Artur P. Universidade de
Brasília



Por onde começar???
Priorize o Tratamento de Risco de Privacidade

2º o Gartner.... 

Conformidade e supervisão corporativa (CCO) — as funções 

incluem desenvolvimento e gerenciamento automatizados de 

políticas, avaliação de risco de conformidade, racionalização de 

controle, avaliação e atestado e gerenciamento de mudanças 

regulatórias.

Gestão jurídica corporativa (ELM) — Com foco em 

apoiar o departamento jurídico e de conformidade e as 

partes interessadas corporativas com funções, 

incluindo gerenciamento de documentos legais e 

processos de negócios.

Gerenciamento de risco digital (DRM) — Integração (privacidade) 

de gerenciamento de risco para componentes de negócios digitais, 

como nuvem, celular, social e big data



Por onde começar???
Priorize o Tratamento de Risco de Privacidade

2º o Gartner.... 

Gerenciamento de continuidade de negócios (BCM) — por 

exemplo, avaliações de impacto nos negócios são combinadas com 

avaliações de impacto na proteção de dados, preparativos para 

violações de dados e planos de recuperação.

Gerenciamento de risco do fornecedor (VRM) — Onde os 

riscos de privacidade relativos aos processadores de dados 

(provedores de serviços terceirizados) são gerenciados.

Gerenciamento de auditoria (AM) — Estabelecer o ciclo de verificação de 

conformidade para melhoria contínua, permitindo a avaliação, análise e avaliação 

independentes e objetivas da eficácia do controle e governança.



Aliados: Os setores que lidam diretamente com dados em uma empresa, como RH, 
TI e jurídico, devem ser aliados no cumprimento da LGPD.

Mapeamento: quais informações estão armazenadas junto à empresa e como são 
tratadas internamente. Além disso, é importante avaliar a forma com que estão 
guardadas, se digitalmente ou no papel,

Definição: é preciso que haja uma definição de parâmetros. Ou seja, o que de fato é 
relevante, o tempo de arquivamento e quem poderá acessá-las.

Consentimento: deve haver consentimento claro por parte do colaborador ou 
candidato quanto ao uso dos seus dados. Esse termo deve ser assinado e conter 
informações como tempo de armazenamento e forma com que serão usados.

Eliminação: informações desnecessárias precisam ser deletadas para que a 
empresa não seja punida por uso indevido.



1 – O que é o dado pessoal?
Dados sensíveis: Convicções religiosas, Opiniões políticas, Saúde, Orientação 
sexual, Origem racial e étnica.

2 – Agentes de tratamento
Atribuições dos agentes controladores

• Mapeamento de Processos para Registro de Operações;
• Atendimento aos Direitos do Titulares de Dados Pessoais;
• Minimização dos Dados Pessoais;
• Programa de Segurança da Informação;

Instituir o operador.
• Atribuições dos agentes operadores
• Adotar medidas técnicas de segurança;
• Tratar de acordo com as orientações do controlador e da legislação.



3 – É necessário indicar o responsável pelo 
tratamento de dados?
Sim, o controlador vai ter que indicar o responsável pelo tratamento de 
dados.

4 – A gestão de pessoas se enquadra como 
operador de dados?
Dentro de um tratamento interno, se entende a empresa como 
controladora e a área de gestão de pessoas como operadora de dados 
pessoais.



Obrigado pelo aprendizado
Msc. Eng. Matheus Belin


