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Conceitos Gerais

• 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 significa 
tratar dados?

• Informação relacionada a
pessoa natural identificada ou
identificável.

• Origem racial ou étnica,
convicção religiosa, opinião
política, dado referente à saúde
ou à vida sexual, dado genético
ou biométrico, quando vinculado
a uma pessoa natural.

O que são dados 
pessoais?



Quais as regras?

Tratamento ou coleta de dados em território nacional;

Tratamento tenha por objetivo oferta ou fornecimento
de bens ou serviços; ou

Tratamento de dados de indivíduos localizados no
território nacional.

Aplicabilidade



Quais as exceções?

Por pessoa natural, para fins exclusivamente
particulares e não econômicos;

Fins exclusivamente jornalísticos, artísticos ou
acadêmicos; ou

Fins de segurança pública, defesa nacional,
segurança do Estado, ou atividades de investigação e
repressão de infrações penais.

Aplicabilidade



Quais as hipóteses de tratamento?

Hipóteses de Tratamento

 Consentimento pelo titular dos dados;

 Cumprimento de obrigação legal ou regulatória;

 Pela administração pública, quando necessário para execução de
políticas públicas previstas em lei e regulamentos ou respaldas em
contrato ou convênios;

 Realização de estudos por órgão de pesquisa;

 Necessário para a execução de contrato;



Quais as hipóteses de tratamento?

Hipóteses de Tratamento

 Exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou
arbitral;

 Proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

 Tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por
profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;

 Necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de
terceiro; e

 Proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação
pertinente.



Controlador

• Pessoa natural ou
jurídica, de direito
público ou privado;

• Decisões
referentes ao
tratamento de
dados pessoais.

Operador

• Pessoa natural ou
jurídica, de direito
público ou privado;

• Realiza o
tratamento em
nome do
controlador.

Encarregado

• Pessoa indicada
pelo Controlador;

• Canal de
comunicação

Agência Nacional 
De Proteção de 

Dados

• Órgão integrante
da União Federal
(Presidência da
República);

• Regular, fiscalizar
e ensinar aspectos
de proteção de
dados pertinentes
à aplicação da Lei.

Responsáveis

Quem são os responsáveis pela proteção de dados?



Encarregado

 Pode ser externo ou interno;

 Perfil técnico, jurídico ou administrativo;

 Pode ser dispensado pelo regulador, em razão da natureza e o porte
da entidade ou em razão do volume de operações;

 Informações de contato do Encarregado deverão ser divulgadas
publicamente.



Penalidades

Penalidades 
Administrativas

Bloqueio ou 
eliminação 
dos dados

Publicização

Suspensão do 
funcionamento 

do banco de 
dados

Proibição do 
tratamento de 

dados

Suspensão do 
tratamento de 

dados

Multa de até 
2% sobre o 

faturamento, 
limitada a 
R$50M.

Multa diária

Advertência



Passo a Passo

Análise de Risco

•Mapeamento de
dados.;
•Análise de padrões
contratuais;
•Análise de sistemas
de segurança; e
•Relatório preliminar.

Relatório de 
Impacto

•Identificação de
medidas
técnicas/operacionais
para minimizar os
riscos; e
•Relatório final –
resultados e
exigências.

Remediação

•Revisão de 
comunicados, 
contratos, 
procedimentos;
•Auxílio na 
implementação de T.I. 
adequado; e
•Relatório de Impacto de 
Proteção de Dados.

Implementação
• Treinamentos;
• Identificação de

Encarregado; e
• Adoção de Boas

Práticas.
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