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Regulação Geral de 
Proteção de Dados 
da União Europeia  

• Entrou em vigor em 25 de maio de 2018 o 

novo Regulamento sobre proteção de dados 

pessoais na UE, mais conhecido como GDPR. 

 

• A proteção de dados pode ser vista como o 

direito de usuários de internet de controlar 

como e quando disponibilizar suas informações 

pessoais a terceiros. 
 

 



Enquanto isso, e a legislação 

brasileira? 





Próximos passos 
 

• As entidades terão 18 meses para se adaptar a 

LGPD.  

 

• Essa será uma tarefa árdua e custosa, principalmente 

para àquelas empresas que deixarem para tomar 

medidas no final do período de transição 



RONALDO LEMOS, Folha de São Paulo, julho 2018: 
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A GDPR e a LGPD se aplicam 

a mim?  



Aplicação da GDPR 

 

• Como a GDPR se aplica às empresas 

brasileiras? 

 

• A GDPR possui eficácia e aplicação 

extraterritoriais – para além dos limites da 

União Europeia, o que inclui o Brasil. 

 

• O Regulamento acaba por produzir efeitos sobre 

indivíduos e empresas sediadas em outros 

países. Se aplica a: 

 

• Responsáveis pelo tratamento de dados 

situados na UE; ou 

 

• Empresas que não possuem 

representação na região, mas que 

oferecem serviços ao mercado europeu 

ou monitoram pessoas que se 

encontrem na UE. 
 

 

 

 

 



Aplicação da LGPD 
• De forma similar, a LGPD terá aplicação extraterritorial, 

ou seja, o dever de conformidade superará os limites 

geográficos do país. 

 

• Isto é, toda empresa estrangeira que estiver  

 
• (i) realizando a operação de tratamento de dados em 

território nacional; 

 

• (ii) oferecendo bens e serviços ao mercado nacional; ou  

 

• (iii) coletando e tratando dados de pessoais naturais 

localizadas no país estará sujeita à nova lei. 



Conceitos importantes da 

LGPD 



• Dado pessoal: informação 

relacionada a pessoa natural 

identificada ou identificável 

 

• Dado pessoal sensível: 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 
 

 

• Anonimização: utilização de meios 

técnicos razoáveis e disponíveis no 

momento do tratamento, por meio 

dos quais um dado perde a 

possibilidade de associação, direta 

ou indireta, a um indivíduo 

 

• Pseudonimização: tratamento por 

meio do qual um dado perde a 

possibilidade de associação, direta 

ou indireta, a um indivíduo, senão 

pelo uso de informação adicional 

mantida separadamente pelo 

controlador em ambiente controlado 

e seguro.  
 

 



• Controlador: pessoa natural ou 

jurídica, de direito público ou 

privado, a quem competem as 

decisões referentes ao 

tratamento de dados pessoais 

 

• Operador: pessoa natural ou 

jurídica, de direito público ou 

privado, que realiza o tratamento 

de dados pessoais em nome do 

controlador 
 

 

• Encarregado: pessoa natural, 

indicada pelo controlador, que 

atua como canal de comunicação 

entre o controlador e os titulares 

e a autoridade nacional 
 









Princípios da LGPD 



• Finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e 

informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com 

essas finalidades; 

 

• Adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo 

com o contexto do tratamento; 

 

• Necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas 

finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em 

relação às finalidades do tratamento de dados; 

 

• Livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração 

do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais; 

 

• Qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização 

dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu 

tratamento; 
 





• Transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis 

sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os 

segredos comercial e industrial; 

 

• Segurança: utilização de medidas 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 difusão; 

 

• Prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento 

de dados pessoais; 

 

• Não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios 

ilícitos ou abusivos; 

 

• Responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo agente, da adoção de 

medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de 

proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.  





Em quais hipóteses posso tratar 

dados? 



Bases legais para 
tratamentos de 

dados: GDPR 

• Para se tratar dados pessoais (isto 

é, coletar, armazenar, processar e 

transferir dados) sempre é necessário 

ter um fundamental legal. 

 

• A GDPR traz algumas situações nas 

quais é legalmente possível tratar 

dados: 

 
 

 

 

 

 



Consentimento 
O titular dos dados tiver dado o 

seu consentimento para o 

tratamento dos seus dados 

pessoais para uma ou mais 

finalidades específicas 

Relação contratual 
O tratamento é necessário para 

a execução de um contrato no 

qual o titular dos dados é parte, 

ou para diligências pré-

contratuais a pedido do titular 

dos dados 

Interesse público 
O tratamento for necessário ao 

exercício de funções de interesse 

público ou ao exercício da 

autoridade pública de que está 

investido o responsável pelo 

tratamento 

Interesses vitais do titular 
O tratamento for necessário para 

a defesa de interesses vitais do 

titular dos dados ou de outra 

pessoa singular 

Legítimo interesse 
O tratamento for necessário 

para efeito dos interesses 

legítimos prosseguidos pelo 

responsável pelo tratamento 

ou por terceiros, exceto se 

prevalecerem os interesses ou 

direitos do titular 

Obrigação legal 
O tratamento é necessário 

para o cumprimento de uma 

obrigação legal a que o 

responsável pelo tratamento 

esteja sujeito 



Bases legais para 
tratamentos de 

dados: LGPD 

• De modo semelhante à GDPR, a LGPD 

enumera hipóteses que autorizam o uso de 

dados (art. 7º), sendo o consentimento 

inequívoco do titular apenas uma delas. 
 

 

 

 



Consentimento 
Mediante o fornecimento de 

consentimento livre, informado e 

inequívoco do titular 

Pesquisa 
Realização de estudos por 

órgão de pesquisa, sendo 

garantida, sempre que 

possível, a anonimização 

Políticas públicas 
Pela administração pública para 

o tratamento e uso compartilhado 

de dados necessários à 

execução de políticas públicas 

Obrigação legal 
Cumprimento de obrigação legal 

ou regulatória pelo responsável 

Contrato 
Quando necessário para a 

execução de contrato ou de 

procedimentos preliminares 

relacionados a um contrato do 

qual é parte o titular dos dados 

Processo 
Exercício regular de direitos 

em processo judicial, 

administrativo ou arbitral 

Proteção da vida 
Proteção da vida ou da 

incolumidade física do titular 

ou de terceiro 

Tutela da saúde 
Tutela da saúde, com 

procedimento realizado por 

profissionais da área da saúde 

ou por entidades sanitárias 

Interesse legítimo 
Quando necessário para 

atender aos interesses 

legítimos do responsável ou 

de terceiro 

Proteção do crédito 
Para a proteção do crédito, 

inclusive quanto ao disposto 

na legislação pertinente 



Direitos de usuários 

no tratamento de 

dados pessoais 



Obrigações de transparência na GDPR: visão geral 

• Antes de coletar dados pessoais, organizações 
devem informar o usuário de internet, dentre 
outros pontos, sobre: 

– Quem é o controlador dos dados; 

– Porque o dado está sendo coletado; 

– Como será utilizado; 

– Como será armazenado; 

– Por quanto tempo será armazenado; 

– Se haverá transferência internacional de dados; 

– Com quem pode ser compartilhado e por que; 

– Direitos do titular dos dados; 

– Como entrar em contato. 



Direito de acesso 

• Acesso aos dados pessoais 
tratados pelo controlador. 

Direito à exclusão de dados 
(“direito ao esquecimento”) 

• Exclusão dos dados 
armazenados ou processados. 

Direito à retificação 

• Correção de qualquer imprecisão 
em relação aos dados pessoais 
tratados. 

Direitos de titulares de dados 

Direito à portabilidade 

• Transferência dos dados 
a outro controlador. 

Direito de oposição 

• Direito de se opor ao tratamento 
de dados pessoais em 
determinados casos (como nas 
hipóteses de legítimo interesse e 
interesse público) 



Direitos relacionados ao tratamento automatizado 

 
• O indivíduo tem o direito de ser informado a respeito da tomada de decisões automatizadas 

pelo responsável pelo tratamento, antes ou depois do tratamento. 

• Similarmente, tem o direito de acessar os critérios e as informações utilizadas para a 

tomada de decisões. 

• A GDPR prevê o (i) direito de o indivíduo se opor, a qualquer momento, ao tratamento de 

seus dados unicamente de forma automatizada quando produzirem efeitos na esfera jurídica 

ou (ii) ao menos o direito de obter intervenção humana por parte do controlador. 



Obrigações de 
transparência na LGPD – 

Visão Geral 

• Antes de coletar e tratar dados, as 

entidades devem informar o titular sobre: 

 

• Quais dados serão coletados; 

• Para quais finalidades; 

• Como serão armazenados e por quanto 

tempo; 

• Se haverá transferência internacional; 

• Formas de entrar em contato; 

• Informações acerca do uso compartilhado e 

sua finalidade; 

• Responsabilidades dos agentes de 

tratamento de dados; 

• Direitos do titular dos dados 

 
 

 

 







Direito de acesso 

• Acesso aos dados 
pessoais armazenados 
pelo controlador. 

Direito à retificação 

• Correção de qualquer 
imprecisão em relação aos 
dados pessoais processados. 

Direitos de titulares de dados: LGPD 

Direito à portabilidade 

• Transferência dos dados 
a outro controlador. 

Direito de revogação do 
consentimento e de 
exclusão de dados 

• Remover consentimento para 
tratamento de dados pessoais 
anteriormente concedido e de 
solicitar a sua exclusão. 

Direito de oposição 

• Direito de solicitar a anonimização, 
bloqueio ou eliminação de dados 
desnecessários, excessivos ou 
tratados em desconformidade com 
a LGPD 



Direitos relacionados ao tratamento automatizado: LGPD 

 
• O indivíduo tem o direito de obter informações claras e adequadas a respeito da tomada de 

decisões automatizadas pelo responsável pelo tratamento, antes ou depois do tratamento. 

• Similarmente, tem o direito de acessar os critérios e as informações utilizadas para a 

tomada de decisões. 

• A LGPD prevê o direito a solicitar revisão por pessoa natural de decisões tomadas 

unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais. 

• Em caso de não fornecimento de informações (com base em segredos comerciais ou 

industriais), a autoridade nacional poderá realizar auditoria para verificação de aspectos 

discriminatórios em tratamento automatizados de dados pessoais. 



O que é privacy by design? 



A análise de proteção de dados “por 
desenho” envolve 4 dimensões: A GDPR e a LGPD exigem a 

implementação de mecanismos de 

proteção de dados “por 

desenho”, ou seja, medidas de 

privacidade ao conceber um 

produto ou serviço. 

Proteção de dados “por desenho”: visão geral 



I - Adoção de medidas proativas e 

preventivas, e não apenas reativas 

ou para remediar situações  

II - Privacidade como “padrão” 

III - Privacidade como um 

componente do design de produtos e 

serviços e não como um extra 

IV - Funcionalidade completa, sem 

barganhas  

Proteção de dados “por desenho”: visão geral 

V – Segurança ponta-a-ponta, 

durante toda o ciclo do produto 

VI - Visibilidade e transparência;  

VII - Respeito à privacidade do 

usuário 



Segurança da Informação e 

notificação de incidentes 



Proteção de dados “por desenho”: 
Segurança da Informação 



Proteção de dados “por desenho”: 
Segurança da Informação 



Proteção de dados “por desenho”: 
Notificação de incidentes 



Proteção de dados “por desenho”: 
Notificação de incidentes 





Transferência internacional de 

Dados 









Penalidades 



Penalidades: 
GDPR 

• A GDPR inclui sanções administrativas 

significativas se as entidades que controlam 

dados não cumprirem com as regras 

estabelecidas de proteção de dados. 

 

• Algumas violações estão sujeitas a multas 

que podem ser de até 4% da receita anual 

global da empresa ou 20 milhões de 

euros (o que for maior): 

 

• Exemplos: 

• Não cumprir com os princípios básicos de 

tratamento, como, por exemplo, a coleta de 

consentimento, quando exigível; 

• Violar os direitos dos titulares estipulados no 

Regulamento. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Penalidades: 
LGPD 

• Em caso de descumprimento à LGPD, 

sanções administrativas poderão ser 

aplicadas. Entre elas, há possibilidade de 

aplicação de advertências, multas, ou até 

mesmo a proibição total ou parcial de 

atividades relacionadas ao tratamento de 

dados. 

 

• As multas podem ser de até 2% do 

faturamento da empresa, grupo ou 

conglomerado no Brasil no seu último 

exercício, limitada, no total, a R$ 50 milhões 

por infração. 

 

• Há ainda a possibilidade de multa diária 

para compelir a entidade a cessar tais 

violações. 
 

 

 

 

 



Antes de terminar,  

um pouco de história 



   



Conclusão:  

não é uma questão intratável,  

ao contrário, pode ser 

oportunidade 



Obrigado! 


