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“Cada sonho que você

deixa pra trás, é um 
pedaço de futuro que 

deixa de existir”.

Steve jobs



Lei geral de proteção de dados

O QUE É? Quais são seus objetivos? Exemplos no 
ambiente escolar



O que é a LGPD?

A Lei Geral de Proteção de Dados (13.709/2018) é um projeto
de marco legal para regulamentar o uso de dados pessoais no
Brasil.

Aprovada em julho de 2018, sancionado em agosto de 2018,
através da PLC 53/2018. Entrou em vigor em agosto de 2020.



Qual o objetivo da LGPD?

A LGPD é uma lei de regulamentação de dados que estabelece
regras detalhadas para coleta, uso, tratamento e
armazenamento de informações pessoais. Ou seja:

• Garantir à pessoa física total controle sobre seus dados
pessoais;

• Garantir a segurança dos dados pessoais.



Motivação e Ameaças

Concentração de dados e seus efeitos 
na economia

Falta de transparência nos contratos 
de licenças e termos de uso

Ciberataques, spywares, adwares e
trackwares

Novas tecnologias como IoT



O que são dados pessoais?

São considerados dados pessoais todas as informações que
permitem a identificação de uma pessoa, como nome,
profissão, formação, endereço, CPF, RG, estado civil, etc.

A Lei também define, separa e estabelece regras
tratamento de Dados Pessoais Sensíveis e
Pseudoanonimizados e Anonimizados.



A LGPD se aplica...

• Somente a dados pessoais;

• Não importa o meio ou local de armazenamento;

• Não importa a forma como os dados são manipulados  
(automatizados ou manuais);

• Somente a dados coletados em território nacional.

diretamente dados  
negócios, planos

de pessoas  
estratégicos,

jurídicas  
marcas e

• Não atinge 
(segredos de  
patentes)



Princípios da LGPD

1. Finalidade
2. Adequação
3. Necessidade
4. Livre Acesso
5. Qualidade dos Dados

6. Transparência
7. Segurança
8. Prevenção
9.Não Discriminação 
10.Responsabilização e

Prestação de Contas



Agentes do Tratamento de Dados

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, que realiza o 
tratamento de dados pessoais em nome 
do controlador.

OPERADOR



Bases Legais para Coleta de Dados

•Consentimento do Titular

•Cumprimento de Obrigação Legal ou Regulatória

•Execução de Políticas Públicas

•Realização de Estudos por órgãos de pesquisas

•Para execução de contratos



Bases Legais para Coleta de Dados

• Para exercício regular de direito em processo judicial, administrativo ou 

arbitral

• Para a proteção da vida ou incolumidade física do titular ou terceiro

• Para tutela de saúde

• Para interesse legítimo do controlador ou terceiro

• Para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação 

pertinente



Direito dos Titulares dos Dados
•Confirmação da existência do tratamento de seus dados

pessoais

•Entendimento da finalidade do tratamento de seus dados 

pessoais

•Fornecer e Revogar o seu consentimento

•Ter acesso aos seus dados pessoais tratados

•Conhecimento do uso compartilhado dos dados e suas 

devidas finalidades



Direito dos Titulares dos Dados
• Compreensão da forma e da duração do tratamento dos seus dados

• Correção dos dados incompletos, desatualizados ou inexatos

• Anonimização ou bloqueio dos dados desnecessários ou excessivos

• Eliminação dos Dados

• Portabilidade do Dados

• Conhecimento da identificação do contato do Controlador

• Informações sobre as responsabilidades dos Agentes de Tratamento



Obrigação das Empresas
PROVAR QUE O CONSENTIMENTO FOI OBTIDO EM CONFORMIDADE COM 
A LEI

MANTER REGISTRO DAS OPERAÇÕES DE TRATAMENTO DE DADOS QUE 
REALIZA

ELABORAR RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS

INFORMAR O TITULAR CASO HAJA ALGUMA ALTERAÇÃO NA FINALIDADE

RESPONDER EM SOLIDARIEDADE COM O OPERADOR SE HOUVER ALGUM 
PROBLEMA COM O TRATAMENTO DESSES DADOS



Obrigação das Empresas

PROVIDENCIAR O ACESSO AOS DADOS PESSOAIS

DESCREVER O TIPO DE DADOS E METODOLOGIAS UTILIZADAS 
PARA A COLETA

DESCREVER AS METODOLOGIAS UTILIZADAS PARA A 
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

AVALIAR AS TECNOLOGIAS UTILIZADAS PARA SALVAGUARDA 
DAS INFORMAÇÕES E TAMBÉM PARA MITIGAR RISCOS



Obrigação das Empresas

INDICAR O SEU DPO E INFORMAR SUA IDENTIDADE

ACEITAR RECLAMAÇÕES E SOLICITAÇÕES DOS 
TITULARES

RECEBER COMUNICAÇÕES DA ANPD 

ORIENTAR FUNCIONÁRIOS E CONTRATADOS A

RESPEITAREM AS PRÁTICAS



Prazo para Adequação
• A LGPD foi prevista para entrar em vigor em agosto de 2020

• Foi necessário adequar antes para evitar surpresas

• As organizações tiverão que rever contratos, políticas de

segurança e gestão de dados para estarem em compliance com a

nova lei.

• Ter em mente quem será seu DPO para representar a empresa junto à

ANPD

• Considerar o uso da nuvem como solução



Consequências da Não Adequação 

Em razão das infrações às normas da LGPD, os agentes de tratamento

de dados estão sujeitos às seguintes penalidades:

• Recebimento de advertência indicando um prazo para que as devidas
medidas corretivas sejam adotadas;

• Multa de até 2% do faturamento da empresa, limitada a R$ 50 milhões
por infração;

• Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a
sua ocorrência (o que pode manchar a reputação da empresa);

• Bloqueio dos dados pessoais ligados à infração até que a situação seja
regularizada.
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