


TITULAR

Pessoa
física

CONTROLADOR

Determina o 
que é feito com 

os dados

OPERADOR

Realiza o 
tratamento a 

mando do 
controlador

ENCARREGADO

Data Protection
Officer (DPO)

Toda empresa deverá 
indicar um Encarregado, 
cujas responsabilidades 
estão no art. 41 da LGPD

AUTORIDADE 
NACIONAL DE 
PROTEÇÃO DE 

DADOS

Figuras envolvidas no fluxo 
do tratamento dos dados



O tratamento de 
dados pessoais 
não é proibido, 
mas deve observar 
as 10 hipóteses de 
autorização 
previstas na LGPD:

órgãos de 
pesquisa

políticas
públicas crédito

processo 
judicial

consenti-
mento

execução de 
contrato

Cumprimento 
de obrigações 

legais

proteção
à vida

tutela
da saúde

legítimo 
interesse



Brasil no topo da lista de 
países com mais 
ciberataques:



Uso indevido e vazamento 
de dados já motivaram 
sanções e multas no Brasil:



LGPD e seus princípios, assim como 
os novos direitos dos titulares, 
vieram para ficar.

O tratamento de dados deve ser: 
• adequado

(obedecer a finalidade); 
• relevante

(para os serviços prestados); 
• necessário

(o suficiente para tal finalidade).

As empresas precisam repensar 
como gerenciam dados pessoais.
Isto impõe a implementação de 
métodos para a proteção e 
segurança da informação; gerenciar 
consentimentos; construir 
transparência; ter equipe apta a 
responder adequadamente às 
solicitações de consumidores e 
reportar incidentes (vazamentos)



Armazenar dados por tempo 
além do necessário, acesso por 
colaboradores estranhos à 
atividade de tratamento, uso 
de dados para finalidade 
diversa, são exemplos de 
infrações sujeitas a sanções:

EXEMPLOS DE SANÇÕES

• Advertência
• Multa de até 2% do faturamento, limitada a R$ 

50 milhões
• Tornar pública a infração ou incidente cibernético 

(vazamento)
• Suspensão ou bloqueio da base de dados



GDPR - privacidade e 
Coronavírus:
EMPRESAS

. Não a questionários, verificações obrigatórias, coletas

. Orientar e educar sobre sintomas

. Trabalho remoto se trabalhador apresenta sintomas

. Doentes: registrar nome, ID, medida tomada

. Obrigação legal: evitar coleta de dados de saúde

Ex.: esteve em áreas, houve quarentena, está doente

Empregados

. Informar se estiveram em área de risco

. Informar se há sintomas 

. Informar se está doente



Vantagens do 
Compliance Imediato

SEGURANÇA JURÍDICA
Fiscalização pela ANPD, PIA, Ciberataques

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS
Efeito viral. Empresas já exigem conformidade

CREDIBILIDADE
• Preocupação por parte de consumidores
• Diferencial da concorrência

ECONOMIA
Privacy by design/default evita novos investimentos
em contratos e produtos



O que é preciso fazer 
para se adequar?

JURÍDICO E GOVERNANÇA

• Mapeamento das bases legais de tratamento de dados
• Visão holística, cultura, políticas internas
• Contratos com prestadores, parceiros, colaboradores, 

onboarding
• Treinamentos, workshops
• Planos de incidentes, cartilhas de conscientização, 

reorganização da infraestrutura

TECNOLOGIA

• Ferramentas de segurança, sistemas, B.I., ERP, CRM, 
ISOs 27001, 27002, 27701/2019



Nossa atuação

CONSULTORIA TAILOR MADE
Mapeamento e diagnóstico com visão 
holística e foco no modelo de negócio da 
empresa, para emprego das medidas 
realmente necessárias para atender aos 
requisitos legais e à ambição da empresa.

TREINAMENTO
Realização de Workshops e medidas 
de treinamento e conscientização.

ADEQUAÇÃO E GOVERNANÇA
Adequação e revisão de politicas; 
processos internos; elaboração e revisão 
de templates de contratos e documentos; 
PIA (Privacy Impact Assessment); DPO 
(Data Protection Officer / encarregado).

RECURSOS HUMANOS
Realização de contratos de trabalho e 
NDAs; políticas e códigos de RH; 
onboarding; etc.



DATA DISCOVERY
DATA MAPPING

ASSESSMENT 
DIAGNÓSTICO

REVISÃO IMPLEMENTAÇÃO MONITORAMENTOWORKSHOP

Exemplo
de Roadmap



1. Data Discovery e Mapping
Software para varredura de dados dos sistemas

Questionários e entrevistas
Mapeamento dos fluxos e ciclos dos dados

Identificação do cenário regulatório
Atribuição de bases legais

Auxílio na definição da missão



2. Mapeamento / Diagnóstico
Relatório gaps 

Levantamento de riscos 
Plano de ação



3. Revisão
Contratos
Políticas

Estrutura interna
Segurança da informação

Medidas técnicas e administrativas



4. Implementação
Políticas de Privacidade e soluções de segurança da informação

Gerenciamento de fluxo dos dados e governança corporativa
Programa de governança de dados (comitê, privacy by design/default)

Relatório de LIA (Legitimate Interest Assessment)
Relatório de DPIA (Data Protection Impact Assessment)

Treinamentos



5. Monitoramento
DPO (Privacy Officer)

Treinamentos e Workshops
Sistema da Informação

Consultorias



Procedimentos em andamento e clientes da área



FeA Políticas Públicas e Advocacy

Art. 50. Os controladores e operadores, no âmbito de suas competências, pelo tratamento de dados pessoais,
individualmente ou por meio de associações, poderão formular regras de boas práticas e de governança que
estabeleçam as condições de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, incluindo
reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas
para os diversos envolvidos no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de
mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais.



Núcleo de Privacy
e Tech Law



Clarissa Luz
• Sócia de Proteção de Dados e Direito da 

Tecnologia
• University of California, Berkeley - Proteção 

de dados, Cibersegurança, Tech Law e P.I.
• Advogadas mais admiradas de Privacidade 

e Tecnologia - Análise Advocacia 2019

• Professora de Privacidade na Future Law
• Legal fellow no California Lawyers for the

Arts, EUA, 2017
• Berkeley Global Society: Diretora Executiva
• Membro da Comissão de Direito e 

Tecnologia do IBDEE
• Cofundadora do Comitê de Privacidade da 

AB2L 
• The Hague Academy, Holanda: diplomada 

em Direito Internacional Privado
• FGV, SP: especializada em Direito da 

Tecnologia e Propriedade Intelectual
• PUC Rio: graduada



Júlia Ribeiro Juliana Ferreira

• Especialização em Direito 
Digital e Proteção de Dados 
pela Fundação Getúlio Vargas 
– FGV SP

• Pós-Graduanda em 
Propriedade Intelectual e 
Novos Negócios pela – FGV SP

• Especialização em Direito de 
Startups pelo Insper

• Graduada em Direito pela 
Universidade Presbiteriana 
Mackenzie

• Especialização em Proteção 
de Dados e Privacidade pelo 
Insper

• Pós-graduada em Direito 
Societário pela Fundação 
Getúlio Vargas – FGV SP

• Graduada em Direito pela 
Universidade Presbiteriana 
Mackenzie

Diego Vieira
• Sócio responsável pela área 

de Propriedade Intelectual
• Possui sólida experiência e 

atuação no âmbito consultivo 
estratégico, administrativo e 
judicial.

• Constantemente citado nos 
rankings nacionais e 
internacionais como um dos 
mais importantes advogados 
especializados em 
propriedade intelectual do 
Brasil



Fundado em 1970, Felsberg Advogados é reconhecido
por sua capacidade de combinar experiência, tradição e
excelência com eficiência e agilidade, oferecendo a seus
clientes soluções inovadoras a casos complexos em um
mundo em constante mudança.

Acreditamos que a combinação de valores individuais,
aliada à nossa tradição, estabelecida ao longo de quase
cinco décadas, resulta em uma visão abrangente da
prestação de serviços jurídicos, que endereça
necessidades atuais e futuras.

Dos grupos corporativos da economia tradicional às
novas startups, oferecemos a todos os nossos clientes o
mesmo padrão na execução de nossos serviços,
garantindo que suas necessidades sejam o nosso
propósito.

Integramos valores individuais a uma cultura sólida,
construída através da participação intensiva dos seus
sócios. É isso que nos define e nos permite construir
relacionamentos duradouros em um ambiente de
confiança mútua.

Felsberg Advogados
Olhar no presente com visão de futuro.



Reconhecimento
“Escritório full-service reconhecido 

por seu histórico excepcional 

prestando serviços para empresas 

relevantes dos ramos tecnológico, 

de startups e de fundos, como 

Rappi, Hulu e Monashees, desde 

início até o encerramento de seus 

ciclos de projetos. Especialmente 

preparado para prestar consultoria 

para fintechs, healthtechs e 

agritechs sobre desenvolvimento 

operacional e captação de recursos. 

Ademais, é reconhecido por sua 

experiência em questões 

relacionadas à proteção de dados e 

life sciences.”

Leaders League 2019

Nossos clientes de 
Tecnologia e Proteção 
de Dados

ÁREA

Tecnologia
Startups & Inovação
Proteção de Dados

RANKING

Excelentes
Excelentes
Recomendados



www.felsberg.com.br 

SÃO PAULO
Av. Cidade Jardim, 803 - 5th floor
Itaim Bibi - São Paulo - SP, Brazil
Tel.: +55 (11) 3141-9100

RIO DE JANEIRO
Praça Floriano, 19 - 15th floor
Centro - Rio de Janeiro - RJ, Brazil
Tel.: +55 (21) 2156-7500

BRASÍLIA
SHS, Qd. 06, Complexo Brasil 21, Bl E, Sl 1508/09
Asa Sul - Brasília - DF, Brazil
Tel.: +55 (61) 3039-8490


