
PROTEÇÃO DE 
DADOS PESSOAIS



LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE

DADOS (LGPD)

Então, a LGPD impacta diretamente o seu negócio se
a sua empresa realiza o tratamento de dados
pessoais de cidadãos ou residentes brasileiros.

A LGPD está em vigor desde 18 de setembro de 2020.

O objetivo da LGPD é regulamentar o tratamento de
dados (inclusive o armazenamento), realizado tanto
por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas (do
setor público e privado), por meio físico ou digital,
que envolva qualquer tipo de informação de
pessoa natural identificada ou identificável (são os
dados pessoais).

A finalidade da LGPD é proteger a liberdade, a
privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade dos indivíduos.



IMPORTÂNCIA DE SE ADEQUAR À

LGPD:

A adequação é importante para reduzir os riscos
de incidentes de segurança que podem acarretar
prejuízos financeiros. Além disso, o valor de
mercado de empresas que sofrem vazamento de
dados é depreciado.

Os fornecedores das empresas também precisam
se adequar à LGPD. Então, se a sua empresa é
fornecedora de outra que já se adequou, esta
requisitará a sua conformidade à lei para a
continuidade do contrato.

A adequação à LGPD é um procedimento que deve
ser iniciado o quanto antes e é contínuo, pois
envolve mudanças tanto no sistema de gestão,
quanto na atuação dos funcionários, que devem ser
treinados para a aplicarem no dia a dia da operação.



ANPD E A FISCALIZAÇÃO:

Em razão das infrações cometidas, a ANPD poderá,
dentre outras atribuições:

•Aplicar sanções administrativas: como multas
simples (até 50MM de reais por infração), multas
diárias, advertências, publicização da infração,
bloqueio de dados, eliminação de dados, etc;

• Solicitar o relatório de impacto à proteção de
dados pessoais: documento com 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 e mecanismos de mitigação de
risco adotados.

A Autoridade Nacional de Dados (ANPD) é um órgão
com autonomia técnica e decisória que possui a
responsabilidade de zelar pela proteção dos dados
pessoais, elaborar diretrizes, fiscalizar e aplicar
sanções em caso de tratamento de dados realizado
em descumprimento à lei.



NOSSA ATUAÇÃO

• Treinamento para 
conscientização de funcionários 
da companhia acerca da LGPD; 

•Avaliação de compliance com as 
regras estabelecidas pela Lei 
Geral de Proteção de Dados;

Na área de Proteção de Dados Pessoais, atuamos
de maneira estratégica, auxiliando e assessorando
pessoas físicas e jurídicas em sua relação com o
tratamento de dados e na adequação dos mais
variados setores à nova Lei Geral de Proteção de
Dados, incluindo-se:



NOSSA ATUAÇÃO

• Elaboração de projetos de 
adequação e fluxogramas 
internos para atingir a 
conformidade;

•Revisão e adequação de 
operações comerciais e fluxo de 
informações;

•Análise e adequação de 
contratos à Lei Geral de 
Proteção de Dados;

•Revisão de Políticas Internas da 
companhia; 



NOSSA ATUAÇÃO

• Elaboração de relatórios de 
impacto à proteção de dados 
pessoais; 

•Representação judicial e 
extrajudicial em ações 
envolvendo violação de dados 
pessoais. 
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