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O Direito Digital e os 
antecedentes da LGPD
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O DIREITO DIGITAL

• Com o avanço da tecnologia na sociedade e na própria área do
direito, surgiu juntamente a necessidade de criar uma
legislação que acompanhasse e protegesse os usuários.

• O Direito digital trata-se de um conjunto de normas,
aplicações, conhecimentos e relações jurídicas, oriundas do
universo digital.

• Como consequência desta interação e a comunicação ocorrida
em meio virtual, surge a necessidade de se garantir a validade
jurídica das informações prestadas, bem como das transações,
através do uso de certificados digitais.
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EDWARD SNOWDEN

• Edward Snowden foi um analista
de sistemas, ex administrador
de sistemas da CIA e ex-
contratado da NSA (National Security 
Agency).

• Ele copiou e vazou dados classificados 
e monitoramento em massa da NSA 
em 2013.
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ANTECEDENTES A LGPD
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ANTECEDENTES A LGPD: 
Lei Nº 12.737/2012
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• Até então as leis que versam sobre a proteção de dados no ambiente digital
brasileiro estava limitada a três legislações, a primeira: Lei Nº 12.737/2012 (Lei
Carolina Dieckmann) - a qual dispõe sobre crimes cibernéticos:

• I) invasão de dispositivo informático alheio (artigo 154-A do Código Penal);

• II) interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático,
telemático ou de informação de utilidade pública (artigo 266, §§
1º e 2º do Código Penal); e

• III) falsificação de cartão de crédito ou débito (artigo 298 do Código Penal);

ANTECEDENTES A LGPD: 
Lei Nº 12.737/2012
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ANTECEDENTES A LGPD: 
Decreto Nº 7.962/2013
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ANTECEDENTES A LGPD: 
Decreto Nº 7.962/2013

• A segunda foi instaurada por meio de um decreto: Decreto
Nº 7.962/2013 - O qual regulamentou o Código de Defesa do
Consumidor, para dispor sobre a contratação no comércio eletrônico.

• Traz diversos esclarecimentos sobre atendimento ao consumidor em
relação às compras realizadas pela internet, direito de arrependimento
em comércio eletrônico, abordando até mesmo o tema das compras
coletivas;
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ANTECEDENTES A LGPD: 
Lei Nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet)
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ANTECEDENTES A LGPD: 
Lei Nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet)

• Marco Civil da Internet: Lei Nº 12.965/2014 – estabeleceu princípios,
garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, tanto para
provedores de conexão, de aplicação e usuários da Internet. Este Marco
concerne ao tratamento da Internet sob a ótica do Direito Civil.

• Tem sido objeto de várias discussões, especialmente sobre a futura
regulamentação que o Poder Executivo fará à norma, tratando, entre outros,
do tema da neutralidade de rede, o que ocorrerá, após as consultas públicas do
Comitê Gestor da Internet e da Agência Nacional de Telecomunicações;

vO Marco Civil continua válido até a entrada em vigor da LGPD, quando, a 
partir de então esta lei deve substituí-lo, de forma a evitar conflitos entre leis.
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ANTECEDENTES A LGPD: 
General Data Protection Regulation (UE) 
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ANTECEDENTES A LGPD: 
General Data Protection Regulation

• Conhecido como General Data Protection Regulation criado
e implementado na União Europeia em 2018 com objetivo de:
proporcionar aos usuários o controle sobre seus dados pessoais,
que são armazenados pelas empresas, tendo o poder de aceitar
ou não a ação feita por elas.
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ANTECEDENTES A LGPD: General Data 
Protection Regulation

• As empresas, devem seguir duras regras no manuseio destas
informações.

• Desse modo, o usuário tem total poder sobre elas e pode:

• solicitar cópia dos dados armazenados;

• revogar a autorização;

• e solicitar a exclusão de seus dados.
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O que é a LGPD? E quais são seus 
conceitos?
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Lei Geral de Proteção de dados (LGPD)

• A Lei 13.709/2018, LGPD, dispõe sobre :

ü o tratamento de dados pessoais de todas as pessoas naturais ou;

ü Jurídicas e físicas, em território brasileiro.

• Foi aprovada no Brasil em 14 de agosto de 2018 e possui como base 
a GDPR (General Data Protection Regulation da União Europeia).
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VIGÊNCIA 
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VIGÊNCIA

• Estava prevista para entrar em vigor em agosto de 2020, porém por 
conta da atual conjuntura mundial – COVID – 19 – diversas esferas 
da Federação têm editado normas contingenciais. 

• Entre elas está o PL nº 1.179/2020, que adia a entrada em vigor da 
LGPD no seu art. 21, para 14 de agosto de 2020 e as sanções 
administrativas serão aplicáveis a partir de 1° de agosto de 2021.

• Outro motivo pelo adiamento, foi o pouco tempo disponível para as 
empresas se adequarem as novas normas.
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PRINCÍPIOS DA LGPD
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A LGPD tem como princípios:

• Finalidade;                   

• Adequação;

• Necessidade

• Segurança;

• Prevenção; 

PRINCÍPIOS DA LGPD

• Responsabilidade e prestação de 
contas;

• Livre – acesso;

• Qualidades dos dados;

• Transparência e;

• Não – discriminação.
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• FINALIDADE: tem por finalidade realizar o tratamento de 
dados de forma legítima, específica, explícita e informada ao 
titular;

• ADEQUAÇÃO: deve ser compatível o tratamento de dados 
com as finalidades informadas;

• NECESSIDADE: deve limitar-se ao mínimo necessário para 
realizar as finalidades, devendo ser proporcional e não 
excessivo;

PRINCÍPIOS DA LGPD
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PRINCÍPIOS DA LGPD

• SEGURANÇA: deve utilizar medidas técnicas e administrativas 
para proteger os dados;

• PREVENÇÃO: deve adotar medidas preventivas de 
eventualidades contra acesso não autorizado, situações ilícitas de 
destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de 
tratamento inadequado ou ilícito.
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• RESPONSABILIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS: 
deve demonstrar a adoção de medidas eficazes e capazes de se 
comprovar o cumprimento da lei;

• LIVRE – ACESSO: deve garantir aos titulares dos dados a 
consulta facilitada, gratuita e atualizada dos dados;

PRINCÍPIOS DA LGPD
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PRINCÍPIOS DA LGPD

•QUALIDADES DOS DADOS: deve garantir a exatidão, clareza, 
relevância e atualização dos dados;

• TRANSPARÊNCIA: deve garantir que as informações sejam 
claras, precisas e facilmente acessíveis;

• NÃO – DISCRIMINAÇÃO: não deve utilizar o tratamento de 
dados para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos.
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A QUEM SE APLICA?
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A QUEM SE APLICA?

• Se aplica à todos, pessoas naturais e 
jurídicas, de direito público ou 
privado e a empresas e pessoas 

naturais que realizem operações de 
tratamento de dados pessoais para 

fins comerciais;

• Por mais que tenha sido criada com o 
foco no ambiente digital ela também 
será empregada no ambiente offline.
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A QUEM NÃO SE APLICA?
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• Ao tratamento de dados de pessoas jurídicas (ex.: CNPJ) e;

• Tratamento de dados pessoais para fins não econômicos, 
jornalísticos, acadêmicos e de defesa nacional.

A QUEM NÃO SE APLICA?
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TIPOS  DE DADOS
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• A LGPD entende como dados:

• Dados pessoais;

• Dados pessoais sensíveis e;

• Dados anonimizados.

TIPOS  DE DADOS
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• DADOS PESSOAIS: é a 
informação relacionada a pessoa 
natural identificada ou 
identificável, (ex.: nome, 
sobrenome, RG, CPF, endereço 
eletrônico, telefone, entre outros).

TIPOS  DE DADOS
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TIPOS  DE DADOS

• DADOS PESSOAIS 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;

• DADOS ANONIMIZADOS: é o dado que não pode ser 
associado a um indivíduo (não identificável), considerando a 
utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na 
ocasião de seu tratamento;
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AGENTES DE TRATAMENTO DE DADOS
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A LGPD entende como agentes de tratamentos de dados:

AGENTES DE TRATAMENTO DE DADOS

• TITULAR

• CONTROLADOR

• OPERADOR

• ENCARREGADO
(DPO)
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A LGPD ENTENDE COMO AGENTES 
DE TRATAMENTOS DE DADOS:

• TITULAR: é pessoa natural a quem se referem os dados 
pessoais que são objeto de tratamento;

• CONTROLADOR: é pessoa natural ou jurídica, de 
direito público ou privado, a quem competem as decisões 
referentes ao tratamento de dados pessoais;
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A LGPD ENTENDE COMO AGENTES 
DE TRATAMENTOS DE DADOS:

• OPERADOR: é pessoa natural ou jurídica, de direito 
público ou privado, que realiza o tratamento de dados 
pessoais em nome do controlador;

• ENCARREGADO (DPO): é pessoa indicada pelo 
controlador e operador para atuar como canal de 
comunicação entre o controlador, os titulares dos dados 
e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados;
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O QUE É O TRATAMENTO DE DADOS?
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• É toda operação realizada com dados pessoais – da coleta ao 
descarte, incluindo o mero armazenamento.

• A LGPD menciona expressamente diversos outros exemplos: 

v coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, 
reprodução, transmissão, distribuição, processamento, 
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle 
da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão 
ou extração.

O QUE É O TRATAMENTO DE DADOS?
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DIREITOS DO TITULAR
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• CONSENTIMENTO EXPLÍCITO: o titular ao entregar seus 
dados a empresa deve estar ciente do motivo da coleta dos dados 
pessoais e a finalidade do uso dos mesmos e deve assinar um 
termo de ciência;

• CORREÇÃO: o titular pode solicitar a qualquer momento a 
alteração, atualização ou exclusão de seus dados;

• DIREITO AO ESQUECIMENTO: independente do motivo, o 
titular pode solicitar a exclusão de seus dados;

DIREITOS DO TITULAR
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DIREITOS DO TITULAR

• PORTABILIDADE: o titular poderá exportar seus dados pessoais 
de um sistema para outro;

• DIREITO A EXPLICAÇÃO: o titular pode solicitar informações 
sobre todos os algoritmos que interagem com seus dados para 
entender, por exemplo, porque um empréstimo do banco foi 
negado.
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MEIOS TÉCNICOS RAZOÁVEIS E 
DISPONÍVEIS
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• Por enquanto a LGPD somente indica que a empresa deve considerar 
fatores objetivos, tais como custo e tempo necessários para o correto 
tratamento de dados, considerando as tecnologias e programas 
disponíveis e a utilização exclusiva de meios próprios.

• Posteriormente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
designará o meio técnico oficial a ser utilizado.

MEIOS TÉCNICOS 
RAZOÁVEIS E DISPONÍVEIS
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ENCERRAMENTO DO TRATAMENTO DE 
DADOS
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•Ocorrerá o encerramento do tratamento de dados quando houver:

•O cumprimento da finalidade pela qual os dados foram 
coletados;

•Quando os dados deixarem de ser necessários a finalidade;

•Através da solicitação do titular, ou;

• Por determinação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD).

ENCERRAMENTO DO TRATAMENTO DE 
DADOS
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Órgão responsável
49
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Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados (ANPD)

•Com a Lei. 13.853, foi criada 
a Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD).
•A mesma, tem origem na 
Medida Provisória 
869/2018 que foi sancionada 
pelo presidente Jair Messias 
Bolsonaro com nove vetos.

http://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135062
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ANPD

Será responsável por:

• Zelar pela proteção dos dados pessoais;

• Editar normas e procedimentos;

• Decidir sobre a interpretação da LGPD, inclusive sobre casos omissos;

• Requisitar informações às empresas que realizam o tratamento de 

dados;

• Implementar mecanismos para o registro de reclamações e;

• Fiscalizar e aplicar sanções.
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RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO
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RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO

• O empresário à luz da LGPD em caso de má utilização e vazamento de 
dados, responderá pelos danos causados.

• Outrossim, nos termos do Art. 932, III, do Código Civil responderá 
também caso os colaboradores utilizem indevidamente ou proceda o 
vazamento de dados de pessoas que se relacionam com a empresa.

• CC Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

• III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e 
prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;
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RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA 
EMPRESA PERANTE 
PARCEIROS/TERCEIRIZADOS
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RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

• Pode ocorrer que uma empresa terceirizada venha a colher os dados de 
clientes de sua empresa e praticar atos ilícitos, por exemplo, vendendo os 
dados para uma empresa de marketing (vazamento).

• A empresa ou o titular que sofreu o dano pode promover ação contra a 
terceirizada e contra quem forneceu os dados. Trata-se de 
responsabilidade solidária, pois a empresa ao contratar a terceirizada 
incorre em culpa “in eligendo” portanto deve-se tomar a cautela para 
escolher os parceiros certos.

• OBS> é muito importante ter conhecimento do sistema de segurança da 
terceirizada para que a empresa não responda solidariamente.
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EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE
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EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE

• Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando 
provarem:

• I - que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é 
atribuído;

• II - que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais que 
lhes é atribuído, não houve violação à legislação de proteção de 
dados; ou 

• III - que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados 
ou de terceiro.
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Sanções 
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SANÇÕES CABÍVEIS CASO VIOLAÇÃO

• I - advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas 
corretivas;

• II - multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento da 
pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no 
Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no 
total, a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por 
infração;

• III - multa diária, observado o limite total a que se refere o 
inciso II; 
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SANÇÕES CABÍVEIS CASO VIOLAÇÃO

• IV - publicização da infração após devidamente apurada e 
confirmada a sua ocorrência; 

• V - bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua 
regularização; 

• VI - eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração;
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Importância da LGPD

61
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SUA IMPORTÂNCIA

• A maioria dos aplicativos que usados no dia-a-dia, 
pede permissão para acessar sua lista de contatos, GPS, câmera e 
microfone, e muitas vezes esses acessos são necessários para que 
o serviço funcione por completo. 

• No entanto, vários de seus dados são acessados por estes 
aplicativos, fazendo com que estes estejam vulneráveis. 
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SUA IMPORTÂNCIA

• Quando a responsabilidade pela proteção de dados pessoais passa 
a ser responsabilidade da empresa e não do usuário, cria-se um 
novo patamar de segurança de dados e compliance e isso tende a 
tornar o ambiente mais seguro, gerando também maior 
transparência entre a empresa e o titular dos dados.
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SUA IMPORTÂNCIA

• No Brasil, a proteção de dados pessoais deverá
ser direito fundamental na Constituição.

• O Plenário do Senado aprovou a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) que inclui a
proteção de dados pessoais disponíveis em
meios digitais na lista das garantias
individuais da Constituição Federal.

• Com a aprovação da Câmara temos assim a
maior abrangência em proteção de dados no
Direito Digital.
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Escândalos no Brasil e no mundo 
sobre o vazamento de dados

65
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NO BRASIL

https://tecnoblog.net/277594/netshoes-acordo-mpdft-vazamento-dados/

https://www.istoedinheiro.com.br/acao-do-banco-inter-cai-mais-de-10-apos-vazamento-de-dados/

https://www.istoedinheiro.com.br/uber-pagara-us-148-milhoes-por-vazamento-de-dados/

https://tecnoblog.net/277594/netshoes-acordo-mpdft-vazamento-dados/
https://www.istoedinheiro.com.br/acao-do-banco-inter-cai-mais-de-10-apos-vazamento-de-dados/
https://www.istoedinheiro.com.br/uber-pagara-us-148-milhoes-por-vazamento-de-dados/
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NO MUNDO

https://tecnoblog.net/297840/british-airways-multa-recorde-vazamento-dados//

https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2018/11/30/vazamento-de-dados-dos-hoteis-marriott-pode-ter-
afetado-500-milhoes-de-clientes-diz-a-rede.ghtml

https://canaltech.com.br/redes-sociais/multa-por-brechas-de-
privacidade-no-facebook-poderia-ultrapassar-us-7-trilhoes-

111572/

https://tecnoblog.net/297840/british-airways-multa-recorde-vazamento-dados/
https://www.istoedinheiro.com.br/uber-pagara-us-148-milhoes-por-vazamento-de-dados/
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2018/11/30/vazamento-de-dados-dos-hoteis-marriott-pode-ter-afetado-500-milhoes-de-clientes-diz-a-rede.ghtml
https://canaltech.com.br/redes-sociais/multa-por-brechas-de-privacidade-no-facebook-poderia-ultrapassar-us-7-trilhoes-111572/
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Como sua empresa deve se 
adequar?

68



6969

PRIMEIROS PASSOS PARA A ADEQUAÇÃO

• Para ser realizada a adequação de sua empresa à LGPD, será necessário o 
envolvimento de todos os departamentos e colaboradores de sua empresa, 
já que será uma mudança cultural na maneira de como lidar com o 
tratamento de dados.

• Para isso devemos seguir os seguintes passos:

TREINAMENTO DA 
EQUIPE

RECONHECIMENTO DE 
DADOS

IMPLEMENTAÇÃO DE 
MEDIDAS
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TREINAMENTO
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• O primeiro passo será desenvolver um comitê da LGPD com todos os 
colaboradores e departamentos de sua empresa, neste comitê delegue 
responsabilidades para os chefes de cada departamento, que deverão:

TREINAMENTO

Aprender todas 
as disposições 

da LGPD

Repassá-las para 
todas as áreas da 

empresa
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DEFINIR O ENCARREGADO: DPO – Data 
Protection Officer
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DEFINIR O ENCARREGADO: 
DPO – Data Protection Officer

• Com a implantação da Lei Geral de Proteção 
de Dados, entra em cena um novo profissional: 
o Data Protection Officer (DPO).

• Pela lei, ele é a pessoa física que representa o 
Encarregado, é a pessoa responsável por 
comandar as atividades de proteção de dados 
dentro da empresa e estar ciente e totalmente 
integrado com todas e quaisquer informações 
que tratem os dados pessoais.

• É indicado que este profissional possua 
conhecimento da ISO27001.
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Este será responsável por:

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.
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RECONHECIMENTO DE DADOS
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RECONHECIMENTO DE DADOS

•A sua equipe, já preparada para lidar 
com o tratamento de dados deverá 

identificar quais dados pessoais sua 
empresa possui, como eles entram nos 
sistemas, como são armazenados, com 

quem são compartilhados, além da 
forma como são excluídos. 
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IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS 
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ORGANOGRAMA DA LGPD

CONTROLADOR

ENCARREGADO 
(DPO)

RH FIN T.I. COM IND JUR
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IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS

1ª medida: Obtenha o consentimento do titular dos dados

• A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais estabelece, em seu
artigo 7º, a exigência quanto ao consentimento do titular para o
uso e tratamento de seus dados.

• Para isso, o contrato deve ter uma cláusula escrita, clara e
transparente, informando o titular sobre o uso que será feito de
seus dados, para qual finalidade e qual procedimento a
empresa adotará.
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IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS

• Deve diferir dos Termos de Uso e contrato que nós já conhecemos.
Já que muitos não o leem.

• Estando consciente e bem informado, o titular dos dados tem o
direito de dar o seu consentimento ou não para a coleta de dados.

vTambém é importante disponibilizar no documento
informações sobre caso não obtenha o consentimento e quais
serão as consequências disso.
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IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS

2ª medida: Revise os contratos de clientes e fornecedores

• Para adaptar os contratos de clientes e fornecedores à Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais, é importante rever os
documentos vigentes e os dados já coletados.

• Verifique a finalidade da coleta e as possibilidades
jurídicas. Assim, você saberá o que é preciso adicionar ou
alterar nos novos contratos.
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• Lembre-se de que será preciso elaborar novas cláusulas, conforme
os princípios da lei, dispostos no art. 6º como:

• finalidade legítima;

• adequação do tratamento à finalidade e;

• transparência de informações aos titulares.
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3ª medida: Faça cláusulas gerais

• Para deixar o contrato conforme as regras da LGPD, você pode
começar redigindo algumas cláusulas-padrão com as informações
acordadas previamente ou em minuta, dessa forma o contrato tomará
a forma adequada para cada uso.

• A atualização e adaptação para cada contrato poderá ser necessária.
Contudo, obrigações gerais como autorização para coleta e
tratamento dos dados e a finalidade legítima da empresa ficam
garantidas no contrato.
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• Uma cláusula geral sobre o local de armazenamento e endereço da
empresa também é importante, já que a lei se aplica a qualquer
operação de coleta e tratamento realizada em território nacional.
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4ª medida: Preste o máximo de informações

• Como em qualquer outro contrato, quanto mais informação, 
melhor.

• Outra importante obrigação trazida pela Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais é a transparência. Portanto, é importante constar 
nos contratos informações claras e objetivas.
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• Para a máxima clareza, elabore cláusulas específicas conforme as 
exigências da LGPD, como:

• cláusula que especifique como a empresa faz a coleta e o 
tratamento de dados;

• cláusula que deixe claro a possibilidade de o titular acessar os 
dados coletados;
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• cláusula sobre os procedimentos para correção, bloqueio ou
eliminação de dados mediante solicitação do titular;

• cláusula que informe sobre a possibilidade de revogação do
consentimento;

• cláusula que especifique quem tem acesso aos dados e o
responsável por seu uso e tratamento;

• cláusula sobre as medidas de proteção e segurança dos dados
coletados e armazenados pela empresa.
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5ª medida: resguarde-se com cláusulas preventivas

• Para não ficar de fora de nenhum requisito da LGPD,
faça cláusulas contratuais preventivas. Você pode explicar, por
exemplo, sobre a política da empresa em caso de vazamento de
dados pessoais.

• Também pode elaborar uma política de privacidade para garantir
a confidencialidade dos dados coletados.
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• Outra cláusula importante é sobre a transferência dos dados
pessoais. Em grandes empresas, por exemplo, muitas vezes os
dados precisam ser passados por vários setores.

• Para isso, garanta uma cláusula específica, contendo a finalidade
desse tipo de tratamento dos dados.
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• Lembre-se de adotar medidas e sistemas de segurança capazes
de atender aos requisitos da LGPD.

• Também é essencial implantar políticas de compliance e um
programa de governança de dados, além de fazer auditoria de
contratos.
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IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS

• Comece a fazer o quanto antes a adaptação dos contratos da sua
empresa.

• Assim, você garantirá plena conformidade com a Lei Geral de
Proteção de Dados e o máximo nível de segurança dos dados
pessoais.
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6ª medida: verifique sistemas de terceiros

• Tenha conhecimento de como processadores e controladores de
dados estão agindo perante os dados de seus clientes, como por
exemplo, Zoho, Intercom, Mailchimp, sistemas de Gestão de RH,
Gestão de Saúde, entre outros.

• Este cuidado é necessário pois você poderá estar violando a lei
indiretamente.
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• 7ª medida: entre em contato com seu banco de dados

• Você irá precisar adequar seu armazenamento de dados de modo que
fique fluído.

• Neste momento será necessário pensar também em como fazer a
transferência dos dados, pois há a necessidade de garantir a
portabilidade.
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8ª medida: mantenha um registro de consentimento

• Para os clientes que já optaram por dar seu consentimento e
aqueles que ainda estão optando por fazê-lo.

9ª medida: crie uma agenda de retenção de dados

• Quando os dados chegarem ao final do seu período de retenção,
destrua-os de acordo com uma política de destruição de dados
(minimize os dados que você guarda).
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10ª medida: adote o Security by Design

• Ou seja, o desenvolvimento de um software e hardware que busca
fazer com que os sistemas que armazenam os dados estejam livres
de vulnerabilidades e que seja impermeáveis à ataques, tudo isso
através de testes contínuos e adoção de melhores práticas de
programação.
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11ª medida: faça o inventário dos seus equipamentos

• Verifique se os computadores estão criptografados e crie regras
bem definidas para o transporte dos equipamentos para fora da
empresa.

12ª medida: atualize a política de privacidade do seu site

• Para incluir a identidade do responsável pelo processamento e a
base legal, o interesse legítimo, qualquer destinatário ou
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categorias de destinatários dos dados pessoais, o direito de retirar o
consentimento a qualquer momento e o período de retenção de dados.

• Verifique o uso de cookies do seu website.

13ª medida: adote o PenTest (teste de intrusão)

• PenTest é um conjunto de técnicas e ferramentas utilizadas para
identificar falhas de segurança em sistemas e redes corporativas.
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• Através dessas técnicas, o profissional, Pentester, irá identificar as 
vulnerabilidades existentes na arquitetura de sua organização, 
explorá-las e entregar um relatório;

• Com este relatório em mãos deve-se tomar as devidas ações para 
corrigir as falhas de segurança descobertas após o teste;

• Utilizando o PenTest à seu favor, sua empresa poderá trazer aos seus
clientes a segurança e confiança de que há preocupação com a
privacidade dos dados armazenados.
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vApesar de ser uma simulação de um ataque hacker, é importante
mencionar que o PenTest é uma atividade profissional e sobretudo
ética. Uma empresa contrata esses serviços para ter seus sistemas
analisados por uma empresa ou profissional qualificado;

v Este teste deve ser realizado periodicamente em sua empresa.
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14ª medida: migre todos os dados para plataforma digital

• Com os dados dos clientes da sua empresa em ambiente digital será
mais eficaz o tratamento de dados e trará uma maior flexibilidade
desde a coleta dos dados até a exclusão dos mesmos.
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15ª medida: tenha o certificado de PCI DSS

• PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards) é uma
regulação internacional que visa proteger as informações dos cartões de
crédito dos titulares;

• Os requisitos de segurança especificados no PCI-DSS se aplicam a todos
os elementos dos sistemas que participam do processamento de dados de
cartão de crédito;
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• Sendo eles:

vcomponentes de rede, servidores, aplicativos e os gerenciadores
de bancos de dados envolvidos quando um número de cartão de
crédito é transmitido, processado ou armazenado durante o fluxo
de uma transação comercial.

• Com ele sua empresa terá mais um meio de proteção dos dados de seus
clientes.
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MUDANÇA CULTURAL
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A IMPORTÂNCIA DA MUDANÇA CULTURAL

• O mundo está mudando em uma velocidade muito rápida. Nem sempre
conseguimos acompanha-la. Mais uma vez para a implantação da LGPD
precisaremos dos dirigentes que larguem o velho e passem a adotar o novo.

• Será importante ter uma mudança cultural e de conduta quanto ao
tratamento de dados. Os empresários e colaboradores devem entender esta
importância e a partir disso criar uma boa governança empresarial e
promover sempre as melhores práticas, para assim, a empresa não ser
penalizada nos termos da lei.
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