
CARTILHA LGPD



   O QUE É?
LGPD é a sigla adotada para a Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais (Lei 13.709) sancionada em 14 
de agosto de 2018. O principal objetivo dessa Lei é 
garantir transparência no uso dos dados das pessoas 
físicas em quaisquer meios ou situações. Essa Lei 
complementa a Lei 12.965 de 23 de abril de 2014, 
popularmente chamada de Marco Civil da Internet, 
que estabelece princípios, garantias, direitos e 
deveres para o uso da Internet no Brasil. 

A LGPD tem como base a GDPR (General Data 
Protection Regulation) – regulamentação europeia 
– e usa os direitos fundamentais de liberdade 
e de privacidade como norte para estabelecer 
regras a respeito da coleta, armazenamento e 
compartilhamento de dados pessoais. A intenção 
é proporcionar proteção dos dados das pessoas 
físicas, podendo aplicar multas para motivar o seu 
cumprimento por parte das empresas.

O QUE É UM 
DADO PESSOAL E 
CONSENTIMENTO?

De acordo com a LGPD, um dado pessoal é uma 
informação relacionada à pessoa natural identificada 
ou identificável (exemplos: número do CPF, data de 
nascimento, endereço residencial, e-mail, religião etc.). 

Já o consentimento é a manifestação livre, informada 
e inequívoca pela qual o titular concorda com o 
tratamento de seus dados pessoais para uma 
finalidade determinada. O consentimento e a finalidade 
devem estar claros e destacados para a pessoa. 



QUAIS SÃO OS 
PRINCIPAIS ATORES 
DA LGPD?

A Lei caracteriza as responsabilidades de cinco  
atores diferentes:
Titular: pessoa natural a quem se referem os dados 
pessoais que são objeto de tratamento.

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD): órgão 
da administração pública responsável por zelar, 
implementar e fiscalizar o cumprimento da Lei  
em todo o território nacional.

Encarregado de dados (ou Data Protection Officer – DPO): pessoa 
indicada pelo controlador e operador para atuar como 
canal de comunicação entre o controlador, os titulares 
dos dados e a ANPD.

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.

   O QUE VAI MUDAR?
A partir do início da vigência da Lei, salvo o caso de 
exceção legal, uma empresa só poderá recolher dados 
pessoais a partir da autorização do proprietário desses 
dados, o titular. Logo, deverá comprovar que a sua 
coleta está compatível com a finalidade almejada 
e alinhada a seu legítimo interesse. É importante 
lembrar que os titulares dos dados, em princípio, 
poderão, a qualquer momento, retificar, cancelar ou 
até mesmo solicitar sua exclusão. A LGPD empodera o 
consumidor, dando a ele controle sobre seus dados e 
a possibilidade de punir os responsáveis por qualquer 
dano causado pelo mau uso das suas informações.

   O QUE FAZER?
Todo esse cenário de entrada em vigor da LGPD significa um grande desafio 
para as empresas e entidades como a Apex-Brasil.  Todos necessitarão 
rever vários processos de governança, adequando, consequentemente, sua 
política de privacidade. Para a execução das ações que forem necessárias, 
é fundamental contarmos com o engajamento de todos os colaboradores 
da Apex-Brasil. Por isso, todos nós devemos conhecer a LGPD e internalizar 
ações que estejam de acordo com as novas regras de privacidade que 
servirão também para a vida pessoal de cada um.
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ES 01 O termo de consentimento deve 
ser escrito (físico) ou digital? 

O termo de consentimento, como 
consta no Art. 8 da Lei, pode ser 
adquirido por escrito ou por outro 
meio que demonstre a manifestação 
de vontade do titular.

02 O consentimento ou aceite formal 
deve ser guardado para consultas  
do titular ou pela ANPD?

Sim, deve ser guardado, fisicamente 
ou eletronicamente para consulta ou 
auditoria. Se o processo for automatizado 
(sistema de cadastro pela Internet, 
por exemplo), deve haver um sistema 
gerenciador de consentimentos.

03 Em caso de não consentimento pelo 
titular, poderia uma empresa negar 
a venda ou prestação de serviços a 
esse titular?

Sim, se o não fornecimento de dados 
pessoais impedir a prestação de serviço 
ou venda de produtos. Um exemplo 
seria o fornecimento do CPF do titular 
para a emissão de nota fiscal de 
serviços ou venda de produtos. O CPF é 
uma informação regulatória necessária 
para a emissão das notas.
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04 Hoje em dia, muitos sites estão 
mostrando um aviso sobre o uso 
de cookies. Isso é necessário?

É necessário obter o consentimento 
para o uso do recurso de cookies já 
que ele pode identificar unicamente 
a pessoa. O aviso de cookies é uma 
forma de obter consentimento, mas 
pode ser feito de outras formas. 
O próprio uso do cookie deve ser 
reavaliado, uma vez que é preciso 
demonstrar sua finalidade.

05 Os dados que foram obtidos 
previamente à vigência da Lei 
precisarão mesmo ser removidos? 
Caso não haja obtenção do
consentimento, eles podem 
ficar armazenados até que o 
consentimento seja obtido?

Não podem ficar armazenados. 
Dados sem consentimento terão 
que ser removidos, a não ser que o 
consentimento se baseie em legislação 
vigente ou legítimo interesse, desde 
que comprovado. Caso contrário, os 
dados deverão ser mantidos apenas se 
for ratificado o consentimento para seu 
tratamento. Do contrário, haverá risco 
de penalização.
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ES 06 A LGPD permite a terceirização  
do DPO. Dessa forma, até onde vai 
a responsabilidade da empresa 
contratada e da contratante? Qual 
o nível aceito de transferência do 
risco nesse caso?

O Art. 41 da Lei prevê a possibilidade 
de contratação do encarregado pelo 
Tratamento de Dados Pessoais (DPO).  
A responsabilização do contratado 
estará diretamente ligada ao 
cumprimento das obrigações 
contratuais que lhe serão conferidas. 
Deve-se ressaltar que, conforme 
previsto no Art. 42 da Lei, a princípio,  
a responsabilidade é do controlador  
e/ou do operador de dados.

07 O endereço de e-mail corporativo 
é considerado dado pessoal? 
(Por exemplo: fulano@mmengenharia.com.br)

O endereço de e-mail corporativo, 
a despeito de ser de propriedade 
do controlador de dados, pode 
conter dado pessoal se for capaz 
de identificar um indivíduo. As 
informações tratadas pelo e-mail 
corporativo são de propriedade da 
empresa. Portanto, o e-mail deve ser 
utilizado somente para atividades 
relacionadas ao trabalho, conforme 
determina a Política de Segurança. 
Qualquer empresa que tenha acesso 
a um dado pessoal, ainda que por 
meio de e-mail corporativo, deverá 
seguir os preceitos da LGPD. 
Isso também vale para a Apex-Brasil.
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08 Posso enviar um e-mail marketing  

do meu e-mail corporativo para um 
contato que peguei na feira? Como  
devo proceder?

É preciso que os contatos sejam  
gerenciados de forma centralizada, 
utilizando a ferramenta de CRM. Caso não 
seja um contato gerenciado pelo CRM e 
haja necessidade de envio de mensagem, 
seja específico na mensagem informando 
como obteve os dados e solicitando o 
consentimento necessário. A gestão do 
consentimento deve ser realizada sempre  
por meio do CRM e não devemos 
enviar e-mail marketing sem o devido 
consentimento.

09 Tratando-se de cliente da Agência, já 
há um consentimento para envio de 
e-mails marketing? Ele já demonstrou 
interesse legítimo, certo?

O fato de ser cliente não atesta 
consentimento para utilização de dados 
pessoais ou mesmo legítimo interesse 
em receber e-mail marketing, mas sim 
em obter o apoio da Agência. Portanto, 
o consentimento deve ser obtido 
e gerenciado, observando sempre 
os princípios da LGPD (finalidade, 
adequação, necessidade, acesso livre, 
qualidade dos dados, transparência, 
segurança, prevenção, não discriminação 
e responsabilização). Os dados pessoais 
são do titular e, salvo exceção legal, é 
necessário que as empresas possuam 
consentimento para utilizá-los.



12 Sobre e-mails de governo 
e instituições públicas, 
relacionados a pessoas 
 que ocupam cargos públicos, 
posso enviar e-mails sem  
o consentimento?

Tratando-se de canal de 
comunicação aberto para o público 
em geral e estando a comunicação 
atrelada à finalidade daquele 
contato, não há problema. Caso  
a finalidade não guarde relação  
com a função/cargo público exercida, 
não se deve encaminhar o e-mail.
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ES 10 Posso enviar e-mails marketing 
para endereços disponíveis 
na Internet, por exemplo, no 
LinkeIn? Qual é o processo ideal?

Por prudência, tendo em vista 
que não há certeza sobre o rigor 
da fiscalização da aplicação legal, 
inicialmente, recomenda-se a coleta 
do consentimento inequívoco em 
todas situações, ainda que possa 
haver interesse legítimo.

11 O cargo é dado pessoal? 

Sim, cargo pode ser dado pessoal, 
desde que possibilite identificar 
uma pessoa física. Lembrando que 
os dados pessoais são informações 
relativas a uma pessoa natural, 
identificada ou identificável.



15 Se a empresa for sediada  
no exterior, ela deve se adequar 
à Lei? 

Caso ela ofereça bens ou serviços 
para pessoas localizadas no Brasil 
e, para essa finalidade, colete 
dados pessoais de usuários, a LGPD 
também se aplica e, com isso,  
a empresa deve se adequar.
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ES 13 13. Os parceiros podem divulgar 
as ações da Apex? Nós podemos 
divulgar ações de parceiros?

Sim. Caso tais ações envolvam dados 
pessoais, haverá necessidade da coleta 
do consentimento inequívoco do titular 
dos dados.

14 Recebi uma lista de mailing de 
terceiros e quero enviar um 
e-mail marketing para a lista.  
Eu posso? Como devo proceder?

O consentimento, quando dado, 
é específico e direcionado, não 
podendo ser aproveitado por 
outra empresa ou pela Agência. 
Nesse caso, se o terceiro obteve 
consentimento específico para  
que a Apex-Brasil faça o envio  
dos e-mails, ele deve nos transferir 
o histórico do consentimento para 
que possamos enviar os e-mails 
marketing. Do contrário, caso  
não haja consentimento específico, 
será necessária a obtenção de 
consentimento.
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16 Em  quais casos os dados pessoais podem 
ser transferidos para fora do Brasil?

A transferência internacional de dados pessoais pode 
ser feita:

• Para países ou organizações internacionais que 
proporcionem grau adequado de proteção de  
dados pessoais.

• Quando o controlador oferecer e comprovar – por 
meio de cláusulas contratuais específicas para 
determinada transferência, cláusulas-padrão 
contratuais, normas corporativas globais, selos, 
certificados ou códigos de conduta regularmente 
emitidos – que está cumprindo com o disposto  
na LGPD.

• Quando necessária para cumprimento de acordos 
da cooperação jurídica internacional entre órgãos 
públicos de inteligência, de investigação e  
persecução, de acordo com os instrumentos  
de direito internacional.

• Quando resultar em compromisso assumido em 
acordo de cooperação internacional.

• Para a execução de política pública.

• Quando o titular fornecer seu consentimento de 
forma específica e em destaque para a transferência.

• Para o cumprimento de obrigação legal ou 
regulatória pelo controlador.

• Quando necessária para a execução de contrato do 
qual seja parte o titular.

• Em outras situações tratadas no Art. 33 da Lei.



18 A Apex-Brasil tem um sistema de 
licitações em que a pessoa precisa 
realizar um cadastro com seus dados 
pessoais (nome, CPF, endereço, 
telefone, e-mail) para ter acesso. 
Nesse caso, o que muda com a Lei?

Será preciso revisar os dados  
coletados de acordo com os princípios  
da necessidade e finalidade, reduzindo-os 
ao mínimo necessário para a execução  
da atividade. Também deverá haver clareza 
nas informações de coleta dos dados, 
informando a respectiva finalidade e 
requerendo o inequívoco consentimento.

17 Quais os cuidados que precisamos 
ter com os instrumentos legais 
celebrados pela Agência com o 
advento da LGPD?

Todas as empresas e entes privados 
deverão passar por um processo de 
adaptação, revelando-se de suma 
importância a elaboração de um plano  
de ação específico de adequação às 
novas regras. Dentre as mudanças, 
destaca-se a necessidade de que as 
empresas e entes revisem e atualizem 
contratos e outros documentos 
jurídicos em duas esferas, ordinária e 
extraordinária: a primeira, ordinária, é 
dividida em (i) interna, entre os próprios 
colaboradores; e (ii) externa, perante 
clientes e fornecedores; a segunda, 
extraordinária, se dá em relação aos 
dados fornecidos a operadores ou 
colhidos de terceiros. Em suma, deverá 
ser feita uma ampla atualização de 
cláusulas jurídicas para que sejam 
abordadas situações onde haja acesso, 
uso, processamento, transferência e 
compartilhamento de dados, seja pela 
Apex-Brasil, seja com terceiro com quem 
a Agência mantém relação.
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19 Por quanto tempo posso guardar os 
dados pessoais dos participantes de 
um processo licitatório?

Pelo tempo que for necessário para que 
eles cumpram a finalidade para a qual 
foram coletados. Dessa forma, todas as 
gerências da Apex-Brasil deverão definir a 
temporalidade para uso dos dados pessoais 
que usualmente são tratados na área.



20 Quais cuidados devo ter 
com a lista de presença dos 
participantes de um evento 
promovido pela Agência?

Proporcionar a segurança  
necessária para que os dados 
não sejam vazados e tenham 
o tratamento adequado ao 
consentimento do titular.  
O consentimento deve estar 
claro na lista, que deverá ser 
preferencialmente eletrônica, 
evitando que os participantes 
tenham acesso aos dados uns  
dos outros.

22 Tenho que dar consentimento ao 
RH da Apex para o uso dos meus 
dados pessoais?

Nesse caso, o interesse legítimo  
de utilização decorre do próprio  
contrato de trabalho (Art. 7, inc. 
V, da Lei). Contudo, os dados 
coletados devem se ater àqueles 
absolutamente necessários para o 
desempenhar das funções laborais 
e gozo dos respectivos benefícios 
assegurados pelo empregador.

21 Para o setor de viagens emitir 
passagens para os convidados da 
Agência, é necessário coletar os 
dados pessoais. Nesse caso, quais 
cuidados devemos tomar?

Utilizar os dados somente para a 
finalidade especificada no momento 
da coleta e removê-los de forma 
segura assim que cessar a  
necessidade da finalidade especificada, 
atentando-se, inclusive, para eventual 
necessidade de prestação de contas.
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ES 23 Trabalho na área de infraestrutura 
e tenho acesso aos dados pessoais 
dos empregados da Agência para 
acesso à garagem do prédio.  
Qual a minha responsabilidade 
perante a Lei?

Garantir a segurança do tratamento 
dos dados e que sua manutenção se 
dê apenas pelo tempo necessário para 
atingir a finalidade de sua coleta. E, ao 
descartá-los, garantir  
sua eliminação total para que não haja 
vazamento.

25 O que são dados anonimizados?

A anonimização é uma técnica de 
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. Os 
dados anonimizados não precisam 
ter tratamento especial, desde que 
o processo tenha sido realizado de 
forma segura.

24 Quais cuidados devo tomar com 
dados pessoais de estrangeiros?

Ao tratar dado pessoal de 
estrangeiros, deve ser observada 
a legislação pertinente de cada 
local. Dessa forma, é recomendado 
consultar a Gerência Jurídica antes 
de tomar qualquer decisão.



Ainda tem dúvidas?  
Entre em contato com nosso Grupo de Apoio à LGPD,  

no e-mail LGPD@apexbrasil.com.br


