
A APLICAÇÃO DA
LGPD NO SETOR DE

ENERGIA
 

Em um mundo cada vez mais tecnológico, o compartilhamento de dados
tornou-se essencial para as atividades. 

Seguindo o movimento de proteção aos dados pessoais existente no mundo
inteiro, com especial destaque à Europa e os EUA, a Lei Geral de Proteção de
Dados foi sancionada em 2018, estabelecendo regras para o uso, coleta,
armazenamento e compartilhamento dos dados por organizações públicas e
privadas.

LGPD
O que é a 

O QUE
MUDA COM

A LGPD

COMO E  POR QUE TRATAR
DADOS

COMO ARMAZENAR OS
DADOS

COM QUEM COMPARTILHAR
OS DADOS

Constituição Federal
A Constituição Federal  define como invioláveis a vida privada e a intimidade,
além de prever a ação de habeas data, que permite o acesso e retificação dos
dados pessoais.

Marco Civil da Internet
O principal objetivo do Marco Civil da Internet é definir os princípios de proteção do
uso da internet no Brasil, especialmente a proteção da privacidade e a proteção dos
dados pessoais.

Código de Defesa do Consumidor
O CDC possui diversos dispositivos acerca da transparência, direito à informação
e segurança. 

O  H I S T Ó R I C O  D A  P R O T E Ç Ã O  D E
D A D O S  N O  B R A S I L



VIGÊNCIA DA
LGPD

2018
Promulgação da LGPD,

estabelecendo que a vigência
seria a partir de 2020 (24 meses).

SETEMBRO/2020
Entrada em vigor de quase a

totalidade dos dispositivos, exceto
os relacionados a sanções

administrativas.

AGOSTO/2021
As Sanções Administrativas,

previstas do art. 52 ao art. 54,
somente entraram em vigor em

agosto de 2021.

A BALANÇA DA LGPD

Desenvolvimento
tecnológico e econômico

e a inovação. 

Proteção de direitos e
liberdades fundamentais. 

A  L G P D  E  O  R E G U L A M E N T O
E U R O P E U

O Regulamento Europeu (GDPR)
entrou em vigor em maio de
2018, sendo um dos principais
instrumentos acerca de proteção
de dados pessoais,
especialmente considerando a
extraterritorialidade.

Com dispositivos bastante
semelhantes ao GDPR, a LGPD
entra em vigor em 2020. Embora o
Brasil já possuísse legislações
abordando a proteção e
privacidade, a LGPD vem para
detalhar ainda mais os direitos dos
titulares e a proteção de dados
pessoais. 

Em 2019, pesquisa da Serasa Experian com
empresas de pequeno, médio e grande porte

indicou que 

85%
das empresas não estavam adequadas à LGPD.
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E X P E C T A T I V A  D E
I M P A C T O S

PRINCIPAIS CONCEITOS
Titular

Pessoa natural a quem se
referem os dados pessoais que
são objeto de tratamento.

Dado Pessoal

Informação relacionada a uma
pessoa identificada ou
identificável.

Dado Pessoal Sensível

Dado  racial ou étnica, religioso, opinião
política, filiação a sindicato, dado
referente à saúde ou à vida sexual,
dado genético ou biométrico.

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.

Anonimização
Utilização de meios que permitam que
um dado não seja associado, direta ou
indireta, a um indivíduo.

PRINCIPAIS CONCEITOS

Autodeterminação
Informativa

Garantia que o indívuo terá o
poder de conhecer os seus
dados pessoais que estão
sendo utilizados, podendo
"participar" de forma mais ativa
do tratamento de seus dados
pessoais.

Toda operação realizada com
dados pessoais, tais como
coleta, armazenamento, acesso,
transferência, distribuição e
processamento.

Manifestação livre, informada e
inequívoca pela qual o titular
concorda com o tratamento de
seus dados pessoais para uma
finalidade determinada.

Tratamento Consentimento

A anonimização consiste no processamento de dados que remove
ou modifica informações que possam identificar uma pessoa. Essa
técnica resulta em dados anonimizados, que não podem ser
associados a nenhum indivíduo específico.

O dado só é considerado anonimizado se não permitir que, via
meios técnicos e outros, se reconstrua o caminho para "descobrir"
quem era a pessoa titular do dado. Sendo possível a identificação
de qualquer forma, o dado não é anonimizado, mas sim um dado
pseudonimizado e estará, então, sujeito à LGPD.

ANONIMIZAÇÃO

Art. 12. Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para
os fins desta Lei, salvo quando o processo de anonimização ao qual foram
submetidos for revertido, utilizando exclusivamente meios próprios, ou quando,
com esforços razoáveis, puder ser revertido. 



Fonte: https://www.infranewstelecom.com.br/anonimizacao-pseudonimizacao-e-criptografia-perguntas-frequentes-
definicoes-e-o-que-diz-a-lgpd/

CONTROLADOR
O maior peso da LGPD recai sobre o controlador dos
dados.

Quais categorias de dados serão tratados?
Qual o propósito do tratamento de dados?
Com quem os dados serão compartilhados?
Os dados serão mantidos por quanto tempo?
Quais requisitos de segurança são adotados pela
empresa?

Compete ao Controlador, dentre outras questões:

O Controlador pode contratar um operador para
que os dados tratados estejam sob maior
segurança e/ou sejam processados de forma mais
eficaz.

Comunicar incidentes de segurança.

Cumprir com os direitos dos titulares.

Acompanhar o ciclo de vida dos
dados, descartando-os quando o
tratamento não for mais necessário.

Enquadrar o tratamento dentre de
alguma das bases legais.

CONTROLADOR

Indicar o encarregado de dados.

Cabe ao Controlador, dentre outros, os
seguintes:

PRINCÍPIOS
GERAIS DA
LGPD

Realização do
tratamento para
propósitos
legítimos,
específicos,
explícitos e
informados ao
titular.

Finalidade

Compatibilidade do
tratamento com as
finalidades
informadas ao
titular, de acordo
com o contexto do
tratamento.

Adequação

Limitação do
tratamento ao
mínimo necessário
para a realização
de suas finalidades.

Necessidade

Proteção contra
acessos não
autorizados e de
situações
acidentais ou
ilícitas.

Segurança



PRINCÍPIOS
GERAIS DA
LGPD

Adoção de medidas
para prevenir a
ocorrência de
danos em virtude
do tratamento de
dados pessoais.

Prevenção

Garantia, aos
titulares, de
consulta facilitada
e gratuita sobre a
forma e a duração
do tratamento.

Livre acesso

Garantia aos
titulares de
informações claras,
precisas e
facilmente
acessíveis sobre a
realização do
tratamento.

Transparência

Demonstração da
adoção de medidas
eficazes e capazes
de comprovar a
observância e o
cumprimento das
normas.

Responsabilização

APLICAÇÃO DA LGPD

Território Nacional

A operação de tratamento seja
realizada no território nacional.
Com isto, basta que a empresa
esteja localizada no Brasil,
independentemente da
nacionalidade do titular dos
dados.

01. 02.
Oferta de bens e serviços

A atividade de tratamento
tenha por objetivo a oferta ou o
fornecimento de bens ou
serviços ou o tratamento de
dados de indivíduos localizados
no território nacional.

Não é necessário que a
empresa seja brasileira,
protegendo os dados de
titulares que estejam no país.

03.
Momento da coleta

Os dados pessoais objeto do
tratamento tenham sido
coletados no território nacional.

Entende-se por coleta em
território nacional quando o
titular dos dados encontrar-se
no país no momento em que os
dados foram coletados.

EXCEÇÕES À
APLICAÇÃO DA LEI

Tratamento realizado por pessoa
natural para fins exclusivamente
particulares e não econômicos.

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

Tratamento realizado
exclusivamente para fins
jornalísticos, artísticos ou
acadêmicos.

Tratamentos que não tenham
nenhum contato com o Brasil em
toda a cadeia do processamento.

01 03

02 04

DADOS PESSOAIS DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS

FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE DADOS

Consentimento.

Cumprimento de obrigação legal
ou regulatória.

Execuções de Políticas Públicas.

Realização de estudos por
órgãos de pesquisa.

Exercício regular de direitos.

Proteção da vida e tutela da
saúde.

Interesse legítimo.
Proteção ao crédito.

Execução de contratos.

Consentimento.

Cumprimento de obrigação
legal ou regulatória.

Execuções de Políticas Públicas

Realização de estudos por
órgãos de pesquisa.

Exercício regular de direitos.

Proteção da vida e tutela da
saúde.

Garantia da prevenção à
fraude e à segurança do
titular.



Art. 10. O legítimo interesse do controlador
somente poderá fundamentar tratamento
de dados pessoais para finalidades
legítimas, consideradas a partir de
situações concretas, que incluem, mas não
se limitam a:

I. Apoio e promoção de atividades do
controlador; e

II. Proteção, em relação ao titular, do
exercício regular de seus direitos ou
prestação de serviços que o beneficiem,
respeitadas as legítimas expectativas dele
e os direitos e liberdades fundamentais,
nos termos desta Lei.

LEGÍTIMO
INTERESSE

Proteção de
direitos e

liberdades
fundamentais.

Interesses
comerciais,

dando novos
usos aos dados

já tratados. 

TRATAMENTO
DE DADOS DE
CRIANÇAS E
ADOLESCENTES

 O tratamento de dados pessoais de crianças deverá

ser realizado com o consentimento específico e em

destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo

responsável legal.

Os controladores devem manter pública a informação

sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua

utilização e os procedimentos para o exercício dos

direitos dos titulares.

Quando a coleta for necessária para contatar os pais

ou o responsável legal, utilizados uma única vez e

sem armazenamento, ou para sua proteção, o

consentimento está dispensado. 

01

02

03

A fim de evitar o tratamento indevido e

abusivo dos dados de menores de idade, a

LGPD traz disposições específicas acerca deste

tratamento. 

DIREITOS DO TITULAR
Acesso
A Lei garante aos titulares o direito
de receber uma cópia de seus dados
pessoais objeto de tratamento.

Correção
O titular pode corrigir seus
dados incompletos, inexatos ou
desatualizados.

Revogação
Caso o fundamento para o tratamento seja
o consentimento, pode o titular revogar tal
consentimento mediante manifestação
expressa.

Anonimização ou
bloqueio
O titular pode solicitar a
anonimização, bloqueio ou
eliminação caso os dados se
mostrem desnecessários para a
finalidade, excessivos ou estejam
sendo tratados de forma irregular.

Portabilidade

É garantido ao titular o direito
de solicitar o compartilhamento
de seus dados a outro
fornecedor de serviço ou
produto. 

Eliminação

Na hipótese de o titular não desejar mais
que seus dados sejam tratados pela
empresa, o titular tem o direito de solicitar
a eliminação. Tal direito não se aplica aos
fundamentos de obrigação legal ou
regulatória, além de dados financeiros e
outros tratados com finalidade legítima,
ultrapassando a vontade do titular.

Tratamento baseado
no consentimento

Quando o fundamento
para tratamento dos
dados for baseado no
consentimento do titular (e
não em outras hipóteses
legais), pode o titular
requerer a eliminação dos
seus dados.

A ELIMINAÇÃO DOS DADOS

Uso excessivo ou
tratamento irregular

Quando houver o uso de
mais dados do que é
efetivamente necessário,
poderá o titular solicitar a
eliminação destes dados
excedentes. Poderá,
também, solicitar caso o
tratamento estiver
desconformidade com a
LGPD.
Nestes casos, o titular
deve fundamentar seu
pedido.



TÉRMINO DO TRATAMENTO

Verificação de que a finalidade foi
alcançada ou de que os dados
deixaram de ser necessários ou
pertinentes ao alcance da finalidade.

Comunicação do titular, inclusive no
exercício de seu direito de revogação
do consentimento, resguardado o
interesse público.

Fim do período de tratamento.

Determinação da autoridade
nacional, quando houver violação ao
disposto nesta Lei.

01 03

02 04

CONFIRMAÇÃO DE
EXISTÊNCIA DE

TRATAMENTO

Mediante requisição do titular dos

dados, a confirmação do tratamento

pode acontecer de duas formas: 

Em formato simplificado, imediatamente;  

Em 15 dias, por meio de declaração clara e
completa, que indique a origem dos dados, a
inexistência de registro, os critérios utilizados
e a finalidade do tratamento, observados os
segredos comercial e industrial.

01

02

A REGRA É A
TRANSPARÊNCIA

As Políticas de Privacidade devem estar

adequadas à LGPD, de modo que os

detalhes sobre os usos dos dados

pessoais devem estar inseridos nestes

documentos.

TRANSFERÊNCIA
INTERNACIONAL DE DADOS
A LGPD elenca hipóteses taxativas em que a transferência internacional de
dados é permitida, sendo elas:

Países com grau de
proteção adequado à

LGPD.

Para a proteção da vida ou
incolumidade física do
titular ou de terceiro.

Consentimento específico
do titular.

Acordo de cooperação
internacional e cooperação

jurídica para fins de
investigação e execução de

política pública.

Quando autorizado pela
ANPD.

Mediante garantias
oferecidas pelo

controlador.



Armazenamento

O armazenamento de dados
em nuvem, em geral,
envolve transferência
internacional de dados, já
que os serviços contratados
tendem a ser localizados
fora do Brasil.

Plataformas de Marketing

Plataformas utilizadas para
gerenciamento de listas de inscritos e
envio de publicidades são
transferências internacionais de
dados caso a empresa que preste
este serviço não seja brasileira.

Provedores de e-mail

E-mails recebem, armazenam e enviam
informações. Quando seu servidor que
faz estas funções não está no Brasil, há
transferência internacional.

O QUE É A TRANSFERÊNCIA
INTERNACIONAL DE DADOS

A ANPD é o órgão da administração
pública, integrante da Presidência da
República, responsável por zelar,
implementar e fiscalizar o
cumprimento desta Lei em todo o
território nacional.

A ANPD é responsável por fiscalizar e
aplicar sanções em caso de
tratamento de dados realizado em
descumprimento à legislação,
mediante processo administrativo que
assegure o contraditório, a ampla
defesa e o direito de recurso.

AUTORIDADE
NACIONAL DE
PROTEÇÃO DE
DADOS (ANPD)

Cabe à ANPD elaborar diretrizes para
a Política Nacional de Proteção de
Dados Pessoais e da Privacidade.

Com a vigência da LGPD, todas as
empresas devem possuir um
Encarregado pelos dados pessoais.
Esta pessoa atuará como canal de
comunicação entre o controlador,
os titulares dos dados e a
Autoridade Nacional de Proteção
de Dados (ANPD).

Encarregado
(DPO)

É o responsável pelo contato com os
titulares, aceitando reclamações e
respondendo a esclarecimentos. Deverá,
ainda, orientar os demais empregados
acerca das práticas de proteção de dados.

Embora tal requisito não esteja previsto na
LGPD, deve-se atentar ao possível conflito
de interesses entre o Encarregado e demais
funções que ele eventualmente já exerce na
empresa.
O Encarregado pode acumular cargos e
funções, porém tal acumulo deve observar
as atribuições como Encarregado, já que é
sua função monitorar e orientar acerca da
proteção de dados.

QUEM PODE SER1.

2.

3.

ATIVIDADES

CONFLITO DE
INTERESSES

O Encarregado pode ser pessoa física ou
pessoa jurídica, abrindo-se a possibilidade,
portanto, para contratação de empresas
que prestem este serviço.

ATIVIDADES DO
ENCARREGADO

Atuação

O DPO irá atuar como articulador, diagnóstico e
promotor da cultura de LGPD no ambiente. A proteção
de dados deve fazer parte da cultura empresarial.

Competências

O Encarregado lidará com a gestão, as questões
jurídicas de proteção de dados, a comunicação e
políticas de governança de dados.

Ponto focal

Uma vez que o DPO é o canal de comunicação, seus
dados de contato devem ser divulgados ao público.

Interlocução

O Encarregado é o responsável por atender o titular
dos dados, fazer comunicações com a ANPD e lidar
com demais agentes de tratamento.



PERFIL DO ENCARREGADO

Conhecimento

Preferencialmente, o DPO deve ter
conhecimento jurídico-regulatório,
bem como deve estar familiarizado
com conceitos da Tecnologia e
Segurança da Informação.

01. 02.

Conscientizador

Um dos papéis do Encarregado é
difundir a cultura de proteção de
dados no ambiente. Portanto, é
importante que ele assuma o papel
de educador.

03.

Gerenciamento de riscos

O Encarregado deve, também,
providenciar o gerenciamento de
riscos e buscar que a proteção de
dados interna seja auditada, assim
estará ciente de que as medidas de
proteção de dados estão sendo
suficientes.

Não há descrição legal acerca do perfil do Encarregado, porém sugere-se:
O Relatório está previsto no art. 5º, XVII, da LGPD.

Trata de documento no qual o controlador descreve os
processos de tratamento de dados pessoais que podem
gerar riscos aos direitos dos titulares, bem como quais
medidas são adotadas e formas de mitigação de riscos.

A ANPD pode solicitar ao controlador o Relatório quando o
fundamento for o legítimo interesse, bem como nas
situações em que dados pessoais sensíveis são tratados. 

O relatório deve conter, no mínimo, a descrição dos tipos
de dados coletados, a metodologia utilizada para a coleta
e para a garantia da segurança das informações e a
análise do controlador com relação a medidas,
salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco
adotados.

RELATÓRIO DE IMPACTO À
PROTEÇÃO DE DADOS

RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA

De acordo com o art. 186 do Código Civil, responsabilidade civil
significa o dever de reparar danos causados em virtude da
violação de um dever jurídico, ou do cometimento de um ato
ilícito.

Na LGPD, o art.  42 prevê que o controlador ou operador de
dados devem reparar dano patrimonial, coletivo, moral ou
individual causado. No §1 º deste artigo, estabelece-se que essa
responsabilidade é solidária. Com isto, se houver a terceirização
do tratamento de dados, ambos responderão igualmente por
eventual dano causado. 

RESPONSABILIZAÇÃO

O Controlador é responsável por
todo e qualquer incidente e dano
causado aos dados pessoais em
que estiver diretamente envolvido.

O Operador é responsável caso não
esteja em conformidade com suas
obrigações ou quando não tiver
seguido orientações lícitas do
Controlador.



Não realizou o
tratamento de
dados que lhe é
atribuído

Neste caso, houve um
tratamento de dados,
mas a empresa não
tem qualquer vínculo
com ele. Aproxima-se
da figura da
ilegitimidade passiva.

01
Não violou a
legislação de
proteção de dados,
ainda que envolvido
no tratamento

Para configurar dano
e haver a obrigação
de indenizar, o ato de
tratamento de dados
deve incidir em
violação direta da lei.
Deve demonstrar que
não houve ilegalidade.

02
O dano é decorrente
de culpa exclusiva
do titular ou de
terceiro

É o caso em que o
dano foi causado por
exclusiva ingerência
do titular, por terceiro,
ou por uma atuação
conjunta do titular
com o terceiro.

03

EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE

ADVERTÊNCIA

 Advertência, com
indicação de prazo

para adoção de
medidas corretivas.

MULTA

Simples: até 2% do
faturamento no
último exercício,
limitada a R$ 50

milhões.
Ou multa diária,

também com o limite.
 
 

PUBLICIZAÇÃO

Publicização da

infração após

devidamente

apurada e

confirmada a sua

ocorrência.

BLOQUEIO
ELIMINAÇÃO
Bloqueio dos dados
pessoais a que se
refere a infração.
Eliminação dos

dados pessoais a
que se refere a

infração. 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Gravidade e natureza da infração;

A reincidência;

O grau do dano;

A cooperação;

Adoção de política de boas práticas e governança;

Pronta adoção de medidas corretivas.

CRITÉRIOS NA
APLICAÇÃO DE SANÇÕES

AO APLICAR AS SANÇÕES,  A ANPD
OBSERVARÁ O SEGUINTE: INCIDENTES DE

SEGURANÇA
Incidentes de Segurança são popularmente conhecidos
como vazamento de dados, porém não se resumem a
apenas isto.

Os incidentes abrangem, na realidade, "acessos não
autorizados e situações acidentais ou ilícitas de
destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer
forma de tratamento inadequado ou ilícito".



37 bilhões
DE DADOS AFETADOS EM INCIDENTES

DE SEGURANÇA EM 2020.

PRINCIPAIS CAUSAS
DE INCIDENTES DE SEGURANÇA
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80%
Dos incidentes que

afetaram dados
atingiram "informações

de identificação
pessoal", com custos de

150 dólares por dado
afetado. 

US$ 3.86
MILHÕES

É a média do custo de
uma empresa face a um
incidente de segurança.

FORMAS DE INCIDENTES DE
SEGURANÇA

Perda ou roubo de
notebook.

Senhas hackeadas ou
reveladas a terceiros.

Acesso ao
sistema/documentos por
pessoas não autorizadas.



Uma violação de dados ocorre quando a
sua empresa/organização sofre um
incidente de segurança, que ocorre através
de uma violação de segurança.

VIOLAÇÃO DE DADOS PESSOAIS

As violações de segurança são
relacionadas à disponibilidade,
integridade e confidencialidade do
sistema.

VIOLAÇÃO DE SEGURANÇA

COMUNICADO
DE INCIDENTE

Verificado um incidente de segurança, o art. 48 da Lei
estabelece o dever de comunicar tal fato aos titulares
dos dados e à Autoridade Nacional. 

1. RISCO
Constatado um incidente de
segurança, deve-se verificar se
ele representa risco ou dano
relevante ao titular. Isto significa,
portanto, que não é todo e
qualquer incidente que deve ser
comunicado, mas sim os que
possam acarretar riscos e danos.

2. PRAZO
Até o momento, a ANPD
não definiu qual será o
"prazo razoável" para enviar
o comunicado, mas há
orientação para que se
considere o prazo de 2 dias
úteis.

3. REQUISITOS
O art. 48, § 1º , da LGPD elenca
os requisitos mínimos do
comunicado, tais como a
natureza dos dados afetados, os
riscos relacionados ao incidente,
informações sobre os titulares
envolvidos e as medidas
tomadas para reverter ou mitigar
os danos.

REQUISITOS DO COMUNICADO

Descrição e natureza dos dados pessoais

afetados.

Informações sobre os titulares envolvidos.

Riscos relacionados ao incidente.01 04

02 05
Indicação das medidas técnicas e de

segurança utilizadas para a proteção de

dados, observados os segredos comercial e

industrial.

As medidas que foram ou que serão

adotadas para reverter ou mitigar os efeitos

do prejuízo.
03 06

Os motivos da demora, caso a comunicação

não tenha sido imediata.

AMEAÇAS INCIDENTE DANO RECUPERAÇÃO

Causa potencial de um
incidente indesejado, que

pode resultar em dano
para um sistema ou

organização.

Avaliação dos
danos causados

por um incidente. 

Exploração de uma
vulnerabilidade por uma ameaça.

Neste momento, a principal
medida é a detecção do

incidente.

Adoção de medidas corretivas e
avaliativas. O retorno deve

acontecer de forma organizada,
para que a operação não seja

afetada novamente pela mesma
vulnerabilidade.

CICLO DE VIDA DE UM
INCIDENTE DE SEGURANÇA

VULNERABILIDADE

Fragilidade de um ativo ou
grupo de ativos que pode

ser
explorada por uma ou mais

ameaças.



CASO EQUIFAX
Em 2017, ocorreu um dos vazamentos de dados mais

famosos, que afetou indivíduos dos EUA, Canadá e

Reino Unido.

Foram vazados dados de mais de 145 milhões de

pessoas. Os dados afetados foram nomes, números de

seguros, datas de nascimento, endereços residenciais,

licenças de motorista, além de números de cartão de

crédito documentos pessoais de mais de 182 mil

pessoas.

MAIO/2017
Hackers acessam a
base de dados da

Equifax.

JULHO/2017
Equifax toma

conhecimento do
incidente e toma

medidas.

SETEMBRO/2017
Equifax divulga o

incidente de
segurança.

SETEMBRO/2017
Twitter oficial da

Equifax
acidentalmente

direciona a phishing.

SETEMBRO/2017
Ações da Equifax

caem 34,58%

OUTUBRO/2017
Equifax anuncia que
retirou o malware de

seu website.

JULHO/2019
Equifax faz acordo com a FTC
(Federal Trade Comission) de

aproximadamente U$ 650 
 milhões.

TIMELINE DO INCIDENTE DO CASO EQUIFAX

MEGAVAZAMENTO
ATRIBUÍDO À

SERASA

Netshoes
Em 2018, um
vazamento na
Netshoes expôs os
dados de mais de 2
milhões de clientes. A
netshoes foi multada
em R$ 500 mil.

PRINCIPAIS
INCIDENTES
NO BRASIL

01 DETRAN
Em 2019 , uma falha no
sistema do Detran/RN
expôs os dados de mais
de 70 milhões de
brasileiros. A falha
permitiu o acesso ao
CPF, RG, sexo, idade,
endereço e telefone.

02

Uber
Em 2016, o Uber
sofreu um incidente
afetando mais de 57
milhões de usuários
de diversos países,
incluindo o Brasil.

03 Banco Inter
Após a migração dos
sistemas de informação
para a nuvem, o banco
inter sofreu um incidente
que causou o vazamento
de dados cadastrais de
mais de 19.961
correntistas.

04



R E G U L A M E N T O
E U R O P E U

Ao analisar as multas aplicadas pelas
autoridades responsáveis no Regulamento
Europeu, a principal multa diz respeito ao
tratamento irregular de dados por falta de
fundamento, que totaliza 229 multas. 

R $  4 3 8 , 2 6 1  M I L H Õ E S

Insuficiência de medidas para garantir a segurança
das informações.
138 multas aplicadas.

R $  8 , 2 3  M I L H Õ E S

Descumprimento do dever de notificar.
17 multas aplicadas.

EXEMPLOS DE
INCIDENTES E
O DEVER DE
NOTIFICAR

EXEMPLO DEVO NOTIFICAR?

O controlador possuía backup de um
arquivo contendo dados criptografados
em um USB. O USB é roubado.

O controlador vende ou comercializa
bens e serviços online. O ataque ao site
dá acesso a dados.

Um malware criptografa todos os arquivos
da empresa. Não há backups disponíveis.
A investigação interna constata que a
única função do malware  era criptografar
os dados, não havendo outros malwares.

Dados pessoais são enviados por engano
para destinatário que não deveria ter
acesso aos dados.

Em princípio não.

Sim.

Caso não exista backup, será
necessário informar em virtude
da indisponibilidade aos
titulares. Havendo backup,
possivelmente não será
necessário.

Sim.

BIG DATA
Big Data é um termo que descreve grandes
volumes de dados - estruturados ou não -
que inundam empresas no dia a dia. 

Embora o volume seja imenso, o volume não
é o mais importante, mas sim o que esses
dados dizem. 

A análise de um grande volume de dados
resulta em informações valiosas para as
empresas, que são extremamente úteis
para entender seu público e os serviços
oferecidos. Com isto, a empresa pode tomar
decisões estratégicas.

Os 3 V do Big Data
VELOCIDADE VARIEDADE

VOLUME

Quando o termo Big Data passou a ser

utilizado, a compreensão dos 3 Vs era

crucial para entender a magnitude dos seus

impactos.

Atualmente, acrescenta-se o termo

Veracidade, fundamental para garantir que

as informações analisadas serão  úteis. O

filtro de dados falsos, portanto,  serve para

separar as informações analisadas.



OS 3 "V"

O volume de dados é cada vez maior. Diversas

informações - cliques em sites, históricos de

compra, avaliações em atendimentos - são

analisados.

Dados são gerados com muita velocidade. Para que

os dados sejam aproveitados da maneira mais

eficiente possível, é necessário que as análises

acompanhem esta velocidade.

Com o massivo uso da tecnologia, os dados não

possuem uma única origem. A sua variedade significa

que eles podem aparecer de várias formas - imagens,

vídeos, áudios, documentos.

01

02

03

PRIVACY BY DESIGN
Significa que todas as etapas do processo de

desenvolvimento de um produto ou serviço devem ser
pautados pela privacidade, a colocando em primeiro lugar.

PRIVACY BY DEFAULT
Significa que um produto ou serviço, ao ser lançado no mercado,

deve vir, por padrão, com as configurações de privacidade no
modo mais restrito possível. Caso o usuário deseje, cabe a ele

liberar acesso à coleta de mais informações.

PRIVACY BY
DESIGN

O termo Privacy by Design foi idealizado
por Ann Cavoukian. Para ela, a privacidade
e a proteção de dados devem estar
presentes desde a concepção do produto
ou do serviço.

Proatividade, não
reatividade.  Preventivo,
não corretivo.

Visibilidade e
transparência.

Privacidade
como
configuração
padrão.

Privacidade
incorporada ao
produto/serviço.

Centrado no
usuário.

Funcionalidade
total do

produto/serviço.

Privacidade
durante todo uso
do produto/serviço.

COMO SE ADEQUAR?

Implementação da abordagem de privacy by design
e privacy by default, além de treinos, palestras e
constante fiscalização da forma como lidam com
dados pessoais.

MUDANÇA DE CULTURA

Reveja o fundamento para os tratamentos de dados,
verificando em quais hipóteses o consentimento é
necessário.

FUNDAMENTO

Reveja as declarações e as políticas de privacidade,
garantindo que os termos utilizados não sejam
ambiguos ou de difícil compreensão.

REVISÃO DE POLÍTICAS

A compreensão do que forma a base de dados da
entidade é fundamental, verificando não apenas o
fundamento, mas a finalidade e o tempo de tratamento.

ENTENDA A BASE DE DADOS



ANÁLISE SOBRE OS DADOS COLETADOS

Verificar quais dados são
coletados pela empresa,
dividindo entre eles dados
pessoais e dados pessoais
sensíveis.

Compreendido quais são os dados
coletados (CPF, nome, e-mail,
telefone), deve-se analisar o que
exatamente é realizado com os
dados.

Tratamento realizado com os
dados pessoais

Dentre os fundamentos para
tratamento de dados, em qual
este tratamento se enquadra? 
É necessário o consentimento
do titular?

 Para o que usarei os dados?
Este uso é válido, justificável e
minimizado?
O titular está ciente da
finalidade?

Tipos de dados pessoais
coletados

Fundamento

Finalidade de uso

RELAÇÃO COM
PRESTADORES DE

SERVIÇOS Cumprir a
legislação

Com a vigência da
LGPD, é fundamental
se assegurar que
parceiros e prestadores
de serviços estejam
cumprindo com a
legislação

Sistema utilizado
O sistema utilizado pelo
prestador de serviço tem
níveis de
confidencialidade,
integridade e
disponibilidade? 

É possível acessar os
dados e as informações
a serem processados ou
armazenados pelo
prestador de serviço?

Auditoria

O prestador de serviços
possui alguma
certificação? 

A empresa é auditada por
empresa especializada e
independente?

Cumprimento legal

O contrato deve prever
que as leis de
privacidade de dados
estão sendo cumpridas
em relação aos dados
objeto do contrato.

Não divulgação

Assim como as cláusulas
padrão de
confidencialidade, o
contrato deve prever a
não divulgação de dados
pessoais a que tiver
acesso em virtude da
relação entre as partes.

Limitação do tratamento

Tratar os dados de caráter
pessoal a que tenha acesso,
em razão da prestação dos
serviços, com a exclusiva
finalidade de prestar os
serviços para os quais foi
contratada.

CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM
FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS

DECLARAÇÃO DE
TRATAMENTO

Agentes de pequeno porte são
dispensados de fornecer a
declaração clara e completa
prevista no art. 19, inciso II, da
LGPD, referente à confirmação
de tratamento de dados
pessoais.

APLICAÇÃO DA LGPD À PEQUENAS
EMPRESAS

ENCARREGADO
(DPO)

Empresas de pequeno porte não
são obrigadas a indicar DPO.

A não indicação não significa  que
não deve haver canal de contato.
A empresa deve, ainda assim,
manter um canal de comunicação
direto do titular dos dados.

DEFINIÇÃO

Consideram-se agentes de
pequeno porte aqueles com
receita bruta máxima de R$ 16
milhões.
Devem ser ME, EPP, startups,
pessoas jurídicas sem fins
lucrativos

Em agosto de 2021, a ANPD publicou minuta para regulamentar a
aplicação da LGPD para agentes de tratamento de pequeno porte



EXCEÇÕES À
FLEXIBILIZAÇÃO

As flexibilizações não se aplicam a agentes
de tratamento que realizem tratamento de

alto risco.

Considera-se tratamento de alto risco:

dados sensíveis ou dados de grupos vulneráveis, incluindo crianças e
adolescentes e idosos;

vigilância ou controle de zonas acessíveis ao público;

uso de tecnologias emergentes, que possam ocasionar danos materiais ou
morais aos titulares,  tais  como  discriminação,  violação  do  direito  à 
 imagem  e  à reputação,  fraudes financeiras e roubo de identidade; ou

tratamento automatizado de dados pessoais que afetem os interesses dos
titulares, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil.

EXCEÇÕES À
FLEXIBILIZAÇÃO

As flebilizações não se aplicam a agentes de
tratamento que realizem tratamento de alto

risco.

Considera-se tratamento de larga escala quando o tratamento abranger:

número significativo de titulares, considerando-se, também, o volume de
dados envolvidos no tratamento; e

a duração, frequência e extensão geográfica do tratamento realizado.

As flexibilizações também não se aplicam em
tratamentos em larga escala.

Obrigada!
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