
Agentes de tratamento de 
dados na LGPD



• Dados pessoais
• Transversal / intersetorial
• Inspirada no GDPR
• Aplicação extraterritorial (art. 3°)
• Fundamentos (art. 2°)
• Norma principiológica (art. 6°)
• Vigência: fevereiro/2020

Lei 13.105/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados

LGPD



AGENTES DE TRATAMENTO?



AGENTES DE TRATAMENTO

LGP
D

CONTROLADOR OPERADOR

Art. 5°, IX



Controlador: determina as finalidades, condições e 
meios do processamento de dados pessoais
(art. 5°, VI)

Operador: processa dados 
pessoais em nome do 

controlador
(Art. 5°, VII)

AGENTES DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

LGP
D



Responsabilidades dos 
agentes de tratamento

Agentes
• Art. 7°, § 6º. Observância dos princípios gerais e da garantia dos direitos do titular 
• Art. 18, Direitos do titular
• Art. 46. Adoção de medidas de segurança, técnicas e administrativas
• Art. 47. Garantir a segurança da informação em relação aos dados pessoais, mesmo após o seu 

seu término.
• Art. 52. Sujeição às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional
Controlador e/ou operador
• Art. 37. Registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem
• Art. 42; art. 44, § único. Reparação de danos
• Art. 50. Formulação de regras de boas práticas e de governança



Controlador
(art. 5°, VI)

Economia 
interconectada

Natureza evolutiva do 
ambiente de negócios

Crescente sofisticação 
da terceirização

AMBOS?

CONTROLADOR? OPERADOR?



Controlador 
de dados
pessoais



• Figura central quando se trata de proteger os direitos dos 
titulares

• Principal tomador de decisão em relação aos dados 
pessoais. Como resultado, a maioria das responsabilidades 
pela conformidade com a LGPD recai sobre os ombros do 
controlador de dados.

• Controla a finalidade e os meios gerais os dados devem 
ser usados.

Determinar o status das partes que processam dados 
pessoais é uma questão crítica, uma vez que, na maioria 
casos, o controlador de dados será o primeiro alvo das 

de fiscalização da ANPD.

Quem é o controlador de dados?



O controlador decide...

PORQUÊ da coleta os dados do titular; 
COMO: base legal para fazê-lo;
QUEM: sobre quais indivíduos irá coletar os dados;
O QUE: quais dados pessoais irá coletar (o conteúdo 
dos dados);
PARA QUE: a finalidade ou os propósitos para os quais 
os dados serão usados;
PARA QUEM: divulga, compartilha ou transfere os 
dados;
POR QUANTO TEMPO reter os dados.

Indivíduo ou PJ que 
controla e é responsável 
pela manutenção e uso 

de informações pessoais 
no computador (online) 

ou em arquivos manuais 
estruturados (offline)



O CONTROLADOR DE DADOS tem a 

responsabilidade primária de garantir que as 

atividades de processamento estejam em 

conformidade com a lei.



Alocação de responsabilidades

Interna Determinar quem será responsável pela
conformidade com a lei de proteção de dados e
como os indivíduos podem exercer seus direitos.

Externa Como as partes podem ser um controlador
em uma transação e um processador em outra,
determinar qual parte é um controlador é crucial
para atribuir a responsabilidade e a
responsabilidade da proteção de dados pessoais.

Função



Definição legal

CONTROLADOR 

Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou 
privado a quem competem as decisões  

referentes ao tratamento de dados pessoais



“Pessoa natural ou jurídica, de direito 
público ou privado...”

• Definição ampla de quem pode ser um controlador de dados

• Isenções: art. 4°

• Pessoa natural: indivíduos que mantêm informações pessoais sobre seus clientes, pacientes, 
assistidos, etc. Ex: médicos, advogados, corretores, empresários, etc.

• Encarregado Quando um indivíduo dentro de uma entidade é nomeado por uma organização 
para garantir a conformidade com a lei de proteção de dados ou para processar dados 
pessoais, essa nomeação não transformará essa pessoa no controlador de dados. Ao executar 
essa seu papel, eles agirão em nome da entidade. Isso, é claro, não será o caso se o indivíduo 
processar os dados pessoais fora do escopo e do controle do controlador de dados.



Controladoria 
conjunta

Pessoas jurídicas distintas 
com seu próprio conjunto 
de responsabilidades 
legais e de proteção de 
dados (art. 42, §1°, II)

Empresas parceiras

Grupos econômicos e 
subsidiárias

Necessário que cada 
controlador de dados avalie 
avalie se as divulgações de 
dados pessoais para outras 
outras empresas do grupo 
são permitidas



“...a quem competem as decisões...”

• Conceito funcional O aspecto central da definição de controlador é se uma entidade 

"determina" os propósitos e os meios do processamento. Alocação de responsabilidades a 

quem de fato exerce a influência.

• “Primazia da realidade” Embora o contexto legal possa ser relevante na identificação do 

controlador, os elementos ou circunstâncias factuais provavelmente serão decisivos. A 

designação contratual das funções das partes não é decisiva para determinar o status efetivo 

das partes sob a lei de proteção de dados, se diferir do que está acontecendo na prática.

• Análise fática Por que o processamento está ocorrendo? Quem iniciou isso? Qual é o papel 

dessas partes envolvidas no tratamento?

• Determinação dos propósitos e meios de tratamento



Identificando a fonte

• Controle decorrente de competência jurídica explícita
Nomeação explícita de um controlador sob a LGPD (a lei estabelece uma tarefa ou 
impõe um dever)

• Controle decorrente da competência implícita
O controle deriva de disposições legais comuns ou da prática legal estabelecida (por 
exemplo, um empregador com dados de funcionários). A capacidade de determinar 
atividades de processamento pode ser considerada naturalmente vinculada ao papel 
funcional de uma organização.

• Controle decorrente da influência fática
A responsabilidade como controlador é atribuída com base em uma avaliação das 
circunstâncias factuais. Quando a questão não é clara, uma avaliação deve considerar o 
grau de controle real exercido por uma parte, a impressão dada aos indivíduos e as 
expectativas razoáveis   dos indivíduos com base nessa visibilidade.



“...referentes ao tratamento de dados 
pessoais”

~ TODA OPERAÇÃO REALIZADA COM DADOS PESSOAIS ~

“coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, 

processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, 

modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração”

FORA DO ESCOPO DA LEI 
(ARTS. 3° E 4°)

NÃO FOR CONSIDERADO DADO 
PESSOAL



As 10 bases 
legais para
tratamento

Art. 7°, I a X



VI - para o exercício regular de direitos em

processo judicial, administrativo ou arbitral (...);

VII - para a proteção da vida ou da incolumidade

física do titular ou de terceiro;

VIII - para a tutela da saúde, em procedimento

realizado por profissionais da área da saúde ou por

por entidades sanitárias;

IX - quando necessário para atender aos

interesses legítimos do controlador ou de terceiro,

terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e

liberdades fundamentais do titular que exijam a

proteção dos dados pessoais;

X - para a proteção do crédito, inclusive quanto ao

disposto na legislação pertinente.

I - mediante o fornecimento de consentimento pelo

titular;

II - para o cumprimento de obrigação legal ou

regulatória pelo controlador;

III - pela administração pública, para o tratamento e

uso compartilhado de dados necessários à execução

de políticas públicas (...);

IV - para a realização de estudos por órgão de

pesquisa, garantida, sempre que possível, a

anonimização dos dados pessoais;

V - quando necessário para a execução de contrato

ou de procedimentos preliminares relacionados a

contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular

dos dados;



Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá
ocorrer nas seguintes hipóteses:
I - quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma
específica e destacada, para finalidades específicas;
II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses
em que 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, garantida, sempre
que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis;
d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em
processo judicial, administrativo e arbitral, este último nos termos
Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem);
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) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos
processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas
eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no art. 9º desta
Lei e exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades
fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

DADOS 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”



CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES

• Melhor interesse do menor.

• Consentimento específico e em destaque dado 
por pelo menos um dos pais/responsável legal.

• Publicidade sobre os tipos de dados coletados, 
a forma de sua utilização e os procedimentos 
para o exercício dos direitos.

• Coleta sem consentimento: contato/proteção

• Ônus de demonstrar esforços razoáveis para 
verificar que o consentimento

Para os menores de 14 anos é permitido, 
exclusivamente, o oferecimento e a contratação 

de coberturas por sobrevivência ou coberturas 
de riscos relacionadas ao reembolso de 
despesas (p. ex. despesas com funeral ou 

despesas médicas, hospitalares e odontológicas 
decorrentes de acidente pessoal).



Responsabilidades dos controladores
• Obter consentimento, quando necessário (art. 7°, §5°; art. 8°, §6°);

• Informar e prestar contas; garantir a portabilidade (art. 9°; art. 18; art. 20);

• Garantir a transparência no tratamento de dados baseado em legítimo interesse (art. 10, §2°);

• Manter registro das operações de tratamento de dados pessoais, especialmente quando baseado no 
legítimo interesse (art. 37);

• Elaborar relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, referente a suas 
operações de tratamento de dados, com observância dos segredos comercial e industrial (art. 10; §3°; art. 
38);

• Indicar o encarregado pelo tratamento de dados (art. 41);

• Reparar danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos causados por violação à legislação de proteção 
de dados pessoais (art. 42);

• Comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar 
risco ou dano relevante aos titulares (art. 48);

• Salvaguardar os direitos dos titulares mediante a adoção de providências, e.g., divulgação do fato em 
meios de comunicação; medidas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente (art. 48, §2°);

• Observar as boas práticas e padrões de governança (art. 50).



Operador 
de dados
pessoais



Definição legal: "pessoa natural ou jurídica, de direito 
público ou privado, que realiza o tratamento de dados 
pessoais em nome do controlador”.

1. A pessoa é um ser/ente legal separado em relação ao 
controlador.

2. A pessoa processa dados pessoais em nome do 
controlador.

A existência de um processador de dados depende de 
decisão do controlador para delegar toda ou parte de uma 

atividade de processamento a uma organização ou 
externo. 

Quem é o operador de dados?



Quem é o operador de dados?

• O controlador de dados pode usar uma organização externa 
para realizar o processamento dos dados que controla. Essas 
organizações que processam os dados em nome do 
controlador são chamadas de operadores de dados.

• É importante ressaltar que o operador de dados não controla 
os dados e não pode alterar a finalidade ou o uso do conjunto 
particular de dados. O processador de dados está limitado ao 
processamento dos dados de acordo com as instruções e o 
propósito dado pelo controlador de dados.

• Uma boa maneira de pensar em um processador de dados é 
como um parceiro técnico especializado, designado para 
executar tarefas específicas para atingir as metas definidas 
pelo controlador de dados.





O OPERADOR DE DADOS tem a

responsabilidade de fornecer garantias para

implementar “medidas técnicas e

organizacionais” adequadas, de modo que o

processamento cumpra os requisitos legais e

de segurança.



Operadores de dados

• É comum que um controlador de dados conceda ao seu processador um grau 
considerável de discrição sobre como o processamento ocorre usando sua própria 
experiência. 

• Por exemplo, uma corretora contrata uma empresa de serviços de TI para armazenar 
dados arquivados em seu nome. A corretora ainda controlará como e por que os dados 
são usados   e determinará seu período de retenção. Na realidade, a empresa de serviços 
de TI usará muito de seus próprios perícia e julgamento profissional para decidir a melhor 
maneira de armazenar os dados de maneira segura e acessível. 

• No entanto, apesar dessa liberdade de tomar decisões técnicas, a empresa de TI ainda 
não é uma controladora de dados em relação aos dados do banco. Isso ocorre porque a 
corretora mantém controle exclusivo sobre a finalidade para a qual os dados são 
processados   e o conteúdo dos dados, se não exclusivamente sobre a maneira pela qual o 
processamento ocorre. 

• A consideração importante é quem exerce controle sobre o conteúdo dos dados pessoais.



O operador decide...

• O sistema/método/ferramentas utilizados para coletar os dados;

• Como armazenar os dados;
• Como garantir a segurança dos dados;

• Os meios utilizados para transferir dados de uma organização para outra;

• Os meios utilizados para recuperar dados pessoais de determinados 
indivíduos;

• Como garantir que o método por trás do cronograma de retenção seja 
respeitado.

• Conjunto muito limitado de responsabilidades sob a LGPD, em relação aos 
controladores. Eles só devem processar dados pessoais conforme 
instruções do Controlador de Dados. Estas responsabilidades dizem 
respeito à necessidade de manter os dados pessoais protegidos de acesso 
não autorizado, divulgação, destruição ou perda acidental. 

O operador tem a 
liberdade de usar o 

conhecimento técnico 
para decidir como 

executar certas atividades 
em nome do controlador, 

mas não toma decisões 
sobre o que é feito com os 

dados



Qual é a diferença entre um controlador e um operador de dados pessoais e por 

que essa distinção é importante?



Fatores a serem 
considerados ao 
distinguir as funções do 
controlador e do 
operador

• Nível de instrução anterior dada pelo 
controlador, que determina o grau de 
julgamento independente que o processador 
pode exercer.

• Monitoramento pelo controlador da execução 
do serviço - o monitoramento mais próximo por 
um controlador sugere que ele está no controle 
total e exclusivo do processamento.

• Visibilidade / imagem retratada pelo 
controlador para o indivíduo e expectativas do 
indivíduo com base nessa visibilidade.

• Especialização das partes - quanto maior a 
experiência do prestador de serviços em 
relação à de seu cliente, maior a probabilidade 
de que ele seja classificado como controlador.

• Grau de independência 

• Grau de controle



Estou coletando dados ou apenas fornecendo um serviço que processa 
esses dados?

As pessoas estão me dando informações sobre si mesmas?

Quem decide quais informações pessoais serão coletadas, mantidas e 
que uso será feito delas?



Gestão da cadeia de tratamento de 
dados sob a LGPD

Controlador

Operador 1

Operador 2

Sub-operador

Sub-operador

Sub-operador

Determina os 
propósitos e os 
meios de 
tratamento

Operador 1

Operador 2

Processa os 
dados em nome 
do controlador

Deve adotar todas as medidas 
para o compliance

Também possui obrigações 
(registros, multas, etc.)



Impactos no setor de 
seguros e previdência



Setor de seguros
Susep (Superintendência de Seguros Privados): regulação, supervisão, fiscalização 
e incentivo das atividades de seguros, previdência complementar aberta e 
capitalização, protegendo os direitos dos consumidores.

Seguradoras/resseg. Empresas autorizadas pela SUSEP a assumir riscos e 
indenizar seus clientes por prejuízos de acordo com o contratado na apólice 
(seguro). 

Corretores de seguro Pessoas autorizadas pela SUSEP a comercializar os 
produtos das seguradoras, servindo como intermediária entre o segurado e a 
seguradora, garantindo o cumprimento do contrato.

Segurados Pessoa física ou jurídica que, tendo interesse segurável, contrata o 
seguro, em seu benefício pessoal ou de terceiro

Estipulante Pessoa jurídica que contrata uma apólice coletiva de seguro e fica 
investida dos poderes de representação dos segurados perante a seguradora



Celebração, execução e gestão do contrato de seguro

Gestão de clientes

Detecção ou análise de fraude

Geral

Dever legal regulatório

Coleta e uso de dados pessoais





LGPD
Principais obrigações 
Impactos 
Passos práticos



Notificação de Violação

• Analisar as políticas e os procedimentos 
para garantir que as violações de dados 
possam ser detectadas e gerenciadas 
imediatamente, a fim de poder cumprir os 
requisitos de notificação.

• Um plano de resposta deve ser posto em 
prática para mapear os principais papéis e 
responsabilidades, o que economizará 
tempo e confusão se ocorrer uma 
violação.

• Deve ser considerado o aumento do risco 
de sinistros quando as apólices incluírem 
cobertura para violações de dados.

• Considerar as opções de seguro 
cibernético.

Art. 48. Relatório obrigatório de violação de 
dados. Os responsáveis   pelo tratamento 

serão obrigados a comunicar as violações 
de segurança à autoridade nacional e ao 

titular, em prazo razoável.

• 88% dos corretores consideram os casos 
violações de dados como o maior risco-
chave para seus clientes(Q1 Broker 
Pulse, 2018).

• É essencial que todas as organizações 
tenham um plano de resposta a violações 
de dados para permitir uma reação rápida 
para identificar e conter uma violação e 
notificar a ANPD. 



Setor Número de incidentes
reportados 2017/18

Variação percentual em 2 anos

Saúde 1,214 41%
General business 362 215%
Educação e cuidados infantis 354 142%
Governos locais 328 80%
Finanças, seguros e crédito 207 74%
Judiciário 164 128%
Jurídico (Legal) 159 112%
Caridade e voluntariado 148 100%
Imobiliário 86 56%
Governo Central 53 56%

Top 10 sectors for data breach reports, 2017/18 and percentage changes over two years. Fonte: Kroll



Tipo de vazamento (incidentes cibernéticos) Número de relatos 2017/18

Acesso não autorizado (cyber) 102

Malware 53
Phishing 51

Ransomware 33

Outros incidentes (cyber) 31

Força bruta (ataque a senhas) 20

Bloqueio de serviços (denial of service) 2
Data breach reports arising from specific kinds of cyber incident. Fonte: Kroll



Tipo de vazamento (erro humano) Número de relatos 2017/18

E-mail para o destinatário incorreto 447

Correspondência/fax para o destinatário incorreto 441

Perda / roubo de documentos 438

Falha ao redigitar dados 256

Dados deixados em local inseguro 164

Falha ao usar o cco ao enviar email 147

Perda / roubo de dispositivo não criptografado 133

Divulgação verbal 46

Descarte inseguro de documentos 35

Perda / roubo de cópia única de dados criptografados 16

Descarte inseguro de hardware 1
Data breach reports arising from specific kinds of human error. Fonte: Kroll





Direito à informação

• Alterar as políticas e os procedimentos de 
solicitação de acesso para levar em 
consideração o aumento de direitos, 
prazos ajustados (incluindo a rapidez com 
que os processadores de dados devem 
passar em tais solicitações).

• Desenvolver novas políticas para pronta 
retificação de dados pessoais e um 
procedimento para interromper o 
tratamento, quando aplicável.

• Com uma maior conscientização do 
público sobre os direitos e o acesso aos 
dados pessoais se tornando mais fácil, é 
provável que haja um aumento nas 
solicitações (pedidos de informações, 
restrições de processamento ou 
retificações). Isso exigirá recursos 
financeiros e administrativos adicionais. 
O aumento dos detalhes relativos ao 
processamento a que o titular dos dados 
tem direito aumentará ainda mais este 
fardo.



Eliminação dos dados

• A política de retenção de dados deve ser 
alterada para definir as razões legais e 
regulamentares para reter categorias de 
dados pessoais por períodos de tempo 
especificados. Essa política precisa ser 
implementada em sistemas novos e 
existentes.

• Políticas e procedimentos devem ser 
implementados documentando como os 
pedidos de eliminação devem ser 
tratados.

• Priorizar a transição de dados pessoais de 
sistemas históricos para novos sistemas 
que possam ser construídos para 
incorporar regras de retenção e destruição 
de dados.

Art. 18. IV - anonimização, bloqueio ou 
eliminação de dados desnecessários, 

excessivos ou tratados em 
desconformidade; 

VI - eliminação dos dados pessoais tratados 
com o consentimento do titular

Exceções (art. 16)
• cumprimento de obrigação legal ou regulatória
• estudo por órgão de pesquisa, garantida, 

sempre que possível, a anonimização
• transferência a terceiros
• uso exclusivo do controlador (anonimizados)



Prestação de contas (accountability)
• Uma auditoria deve ser realizada de todos 

os sistemas que processam dados 
pessoais e as finalidades para as quais os 
dados pessoais são processados. 
Registros detalhados devem ser mantidos 
para registrar esta atividade, seus 
resultados e qualquer ação a ser tomada.

• Um programa de monitoramento contínuo 
deve ser estabelecido.

• Todas as políticas e procedimentos de 
proteção de dados devem ser revisados à 
luz do novo princípio de prestação de 
contas.

• Os responsáveis pela de governança do 
programa de proteção de dados devem 
prestar contas de sua atuação de modo 
claro, conciso, compreensível e 
tempestivo, assumindo integralmente as 
consequências de seus atos e omissões e 
atuando com diligência e 
responsabilidade no âmbito dos seus 
papeis.

• Governança corporativa: transparência 
(disclosure); equidade (fairness); 
responsabilidade corporativa (compliance)

• Estrutura (framework) clara e madura com 
as atribuições e reponsabilidades de cada 
agente nos diferentes níveis e práticas de 
gestão de risco 



Contato

Sim Não

Cotação

Sim Não

Política de Privacidade

Sim Não

PPRA

Sim Não

PPTA

Sim Não

Nome, e-mail, telefone, data de nascimento, 
RG, CPF, CEP, estado civil, profissão, sexo; 
se reside com outras pessoas; renda 
mensal.

Seguradoras (Top 10 Google)
Coleta de dados pessoais (online) 



Contato

Sim Não

Cotação

Sim Não

Política de Privacidade

Sim Não

PPRA

Sim Não

PPTA

Sim Não

Nome, e-mail, telefone fixo/celular, data de 
nascimento, CPF, CEP, estado civil, 
profissão, sexo, informações sobre 
residência (casa/ap; cond. fechado; portão 
garagem); se reside com outras pessoas; se 
estuda; se é fumante; renda mensal

Corretoras (Top 10 Google)
Coleta de dados pessoais (online) 



Portabilidade de dados

• Analisar os dados pessoais para 
estabelecer como eles podem ser 
fornecidos ao titular e aos seus 
concorrentes (!) mediante solicitação

• Excluir dados pessoais que não são mais 
necessários

• Estabelecer políticas e procedimentos para 
responder a solicitações

Art. 18, V. A pedido, um controlador deve 
fornecer ao titular dos dados uma cópia de 
seus dados pessoais não anonimizados.

• Este direito será aplicado à maioria dos 
dados pessoais detidos pelo setor de 
seguros, uma vez que será realizado 
eletronicamente, seja porque é necessário 
para os fins de um contrato ou com base 
no consentimento.

• Não impede a transmissão de dados 
pessoais por parte dos titulares de dados 
para um novo controlador de dados



Dados pessoais sensíveis
• O titular de dados deve poder recusar 

facilmente a fornecer o consentimento. Se 
o consentimento for dado, deve ser capaz 
de ser facilmente retirado.

• Os registros das condições de 
processamento utilizadas devem ser 
mantidos em todas as circunstâncias. Em 
particular, onde o consentimento é confiado 
em registros do consentimento real deve 
ser mantido.

• Avaliar todo o processamento de dados 
pessoais atualmente realizados e 
determinar se o consentimento é 
considerado uma condição de tratamento. 
Quando dados pessoais e dados pessoais 
sensíveis são processados   com base no 
consentimento, considere se uma 
condição de processamento alternativa 
pode ser utilizada. 

• Tratamento   com base no consentimento: 
garantir que os requisitos de 
consentimento sejam cumpridos, inclusive 
assegurando que os avisos de privacidade 
expliquem claramente por que e para que 
são necessários.



Privacy by design

• Todos os novos sistemas devem ser 
desenvolvidos tendo em mente este 
princípio. Na prática, isso significa garantir 
que haja a funcionalidade técnica para 
implementar os requisitos da LGPD. Por 
exemplo, os sistemas devem ser capazes 
de procurar e extrair todos os dados 
pessoais de um determinado assunto de 
dados, a fim de cumprir o direito de 
portabilidade de dados.

• As empresas devem incorporar 
visivelmente a proteção de dados em sua 
cultura em todos os níveis (por exemplo, 
por referência à proteção de dados em 
valores corporativos e treinamento de 
funcionários).

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.

§ 2º  As medidas de que trata o caput 
deste artigo deverão ser observadas 

desde a fase de concepção do produto ou 
do serviço até a sua execução.



RIPDP (DPIA)
• Observação das melhores práticas

• Analisa e documenta o impacto futuro que 
o processamento dos dados pessoais terá 
sobre seus titulares. Por “impacto na 
privacidade" entende-se as consequências 
- possivelmente indesejadas - que o 
processamento de dados pode impor aos 
indivíduos ou à sociedade

• Deve ser revisada sempre que houver uma 
mudança nos riscos apresentados pelas 
operações de processamento.

• Se indicar que o processamento resultaria 
em um alto risco para um titular de dados, 
na ausência de medidas tomadas pelo 
controlador de dados para mitigar o risco, é 
necessária uma consulta prévia com sua 
autoridade supervisora.

• LGPD traz disposições esparsas sobre a 
realização da avaliação de impacto

Art. 38. ANPD poderá determinar ao 
controlador que elabore relatório de impacto 
à proteção de dados pessoais, inclusive de 
dados sensíveis, referente a suas operações 

de tratamento de dados, observados os 
segredos comercial e industrial.



Encarregado de Proteção de Dados

• Analisar a especificação de trabalho atual do 
DPO da sua organização e considere se ela é 
apropriada à luz dos novos requisitos 
especificados na LGPD.

• Dependendo do tamanho da organização, 
considerar se o DPO exigirá uma equipe de 
suporte para desempenhar efetivamente seu 
papel e cumprir todas as obrigações da LGPD.

Art. 41. Cabe ao controlador indicar o EPD 
para:
• aceitar reclamações e comunicações dos 

titulares, prestar esclarecimentos;
• receber comunicações da ANPD;
• adotar providências;
• orientar os funcionários e os contratados; 
• executar as demais atribuições 

determinadas pelo controlador ou 
estabelecidas em normas complementares.

• Considerar as questões práticas que 
envolvem a nomeação de DPO (por 
exemplo, independência, função separada 
para orçamento, orçamento separado, 
relatório diretamente para o conselho).



Enforcement

• Comece a tomar todas as medidas 
práticas para evitar um de multa em 
dinheiro.

• Para seguradoras de cyber liability, o 
potencial para os agentes de proteção de 
dados serem sujeitos a multas afetará a 
exposição potencial a sinistros.

• Ao subscrever apólices cibernéticas, 
determinar se o segurado é um 
controlador de dados ou processador de 
dados para entender os riscos 
apropriados.

Art. 52. Sanções aos agentes de tratamento: 
advertência; multa, de até 2% do 

faturamento da pessoa jurídica de direito 
privado, grupo ou conglomerado no Brasil, 

limitada, a R$ 50 milhões por infração; 
multa diária; publicização da infração; 

bloqueio e eliminação dos dados pessoais.

• O aumento das multas e a variedade de 
circunstâncias nas quais elas podem ser 
impostas significará que a conformidade 
com a proteção de dados precisa estar 
regularmente na agenda da diretoria. 



1. DEFINIR
Gestão estratégica (Programa de Privacidade)
Alocação de responsabilidades (Controlador / Operador?)
Bases legais para tratamento
Período de retenção dos dados

2. REVISAR
Revise suas obrigações como controlador e/ou operador
Políticas de Privacidade

3. GARANTIR
Contratos com processadores 
Métricas de performance







EU TENHO 

UM PLANO



“A contagem regressiva para a conformidade começou”



Obrigada!

maria.hosken@francoadv.com


