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LGPD - REGULAMENTAÇÃO DO USO
DA INFORMAÇÃO PESSOAL

LGPD
 

ESTRUTURA
LEI 13.709/18

BASES LEGAIS DO
TRATAMENTO

NOMENCLATURAS
E ATORES

PRINCÍPIOS PARA O
TRATAMENTO DE
DADOS

DIREITOS DOS
TITULARES

PENALIDADES

 

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) disciplina o tratamento de

dados pessoais, em meios físicos ou digitais, protegendo os direitos fundamentais

de liberdade, privacidade e livre desenvolvimento da pessoa natural. Assim esta

Lei brasileira inspirada nos mais atuais modelos busca trazer mais segurança em

relação ao crescimento das transações de dados e da virtualização das empresas.

 

A LGPD se aplica a todo o tipo de negócio, público ou privado, independente de

porte e segmento, que coleta, trata, armazena ou compartilha dados pessoais,

bem como às pessoas físicas, quando se estabelece a proteção dos direitos dos

titulares dos dados que sejam cidadãos brasileiros no Brasil e no exterior. Com as

seguintes exceções quando: por pessoa natural para fins particulares e não

econômicos; para fins exclusivamente jornalísticos, artísticos e ou acadêmicos e

para questões de Segurança Pública, Defesa do Estado e ou atividades de

investigação e repressão em ações penais.



Respondemos esta pergunta para negócios de diversos segmentos, orientando

sobre a importância do tema e impactos no dia a dia, bem como sobre as

iniciativas de mudança e controle que devem ser postas em prática. A Lei Geral

de Proteção de Dados Pessoais prevê sanções e penalidades em caso de

infrações podendo impactar as empresas inclusive com a paralização de

atividades e o risco da quebra de confiança e seu reflexo na imagem.

NOTIFICAÇÃO

DESGASTE

MULTA

Advertência, com

indicação de prazo para

adoção de medidas

corretivas

Publicitação e divulgação

do incidente e infração

após devidamente

apurada e confirmada

Multa de até 2% do

faturamento anual

limitada a R$ 50 milhões

por infração
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PARALIZAÇÃO

Suspensão e ou

proibição parcial ou

total do tratamento de

dados pessoais

QUAIS SÃO OS RISCOS DE NÃO ESTAR 

EM CONFORMIDADE COM A LGPD?

ELIMINAÇÃO

Bloqueio até

regularização ou

eliminação dos dados

referentes a infração



As sanções da LGPD são as medidas previstas na Lei como forma de punição às

infrações em relação às obrigações estabelecidas. A Agência Nacional de

Proteção de Dados (ANPD) é o órgão primariamente responsável pela fiscalização

da adequação das empresas à LGPD e aplicação das sanções administrativas

previstas. Entretanto outras estruturas, como o Ministério Público e o PROCON

continuam competentes respectivamente, no que diz respeito a questões, que

venham a interferir ou a prejudicar direitos difusos dos cidadãos e na defesa dos

consumidores em geral (que também podem ser titulares de dados). 

 

Como pode ser observado no artigo 42 da LGPD “o controlador ou o operador

que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar

a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação

de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo”.

 

Apesar dos riscos e sanções previstas nesta Lei a partir de Agosto/2021, a LGPD é

uma oportunidade de se ampliar a visibilidade, a segurança da informação e

melhorar a reputação das empresas no mercado, no sentido de possibilitar o

desenvolvimento e a evolução de um ambiente de negócios reconhecidamente

mais seguro para seus clientes, colaboradores e parceiros. 

 

A adaptação à LGPD demanda esforços internos, revisão de procedimentos,

reestruturação da cultura empresarial e dispêndio de recursos financeiros. Este é

um caminho que todas as organizações precisam seguir e se manter atualizadas

para buscar garantir uma operação confiável e regulamentada.  
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ATENÇÃO!
A LGPD JÁ ESTÁ EM VIGOR



LGPD
CONSULTORIA

E SERVIÇOS

COMPLIANCE

ESTA É A NOSSA PROPOSTA PARA O SEU NEGÓCIO!

Porque sabemos da importância da informação e desta iniciativa para

os relacionamentos no mercado e o sucesso da sua empresa

Diagnóstico Projeto e Suporte

Entendemos a situação e

relatamos a necessidade e

escopo do projeto

Gerenciamos a implantação

das iniciativas e destacamos

recursos para trabalhos

específicos e esclarecimentos 

Estamos prontos para ajudá-los! Entre em contato!
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DPO as a Service

Atuamos como Encarregado

de Proteção de Dados

Pessoais da organização

Auditoria

Avaliamos os

procedimentos adotados

para a LGPD


