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01
O que são dados pessoais?

É a informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável.

Exemplos: 

• Informação relacionada a pessoa identificada pode ser: nome, CPF, e-mail.

• Informação relacionada a pessoa identificável pode ser: um nome, um número de identificação, 
dados de localização, características físicas específicas.

02
O que é proteção de dados?

O termo proteção de dados, que possui um significado genérico bastante amplo, na terminologia 
jurídica refere-se em geral à proteção de dados pessoais. Como proteção de dados pessoais 
entende-se a possibilidade de cada cidadão determinar de forma autônoma a utilização que é feita 
de seus próprios dados pessoais, em conjunto com o estabelecimento de uma série de garantias 
para evitar que estes dados pessoais sejam utilizados de forma a causar discriminação, ou danos de 
qualquer espécie, ao cidadão ou à coletividade.

03
O que é privacidade?

É o direito à reserva de informações pessoais e da própria vida pessoal, previsto no artigo 5º, inciso 
X da Constituição Federal.

CONCEITOS BÁSICOS
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04
O que são dados pessoais sensíveis?

É o 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.

05
O que é tratamento de dados?

É toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, 
recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, 
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 
comunicação, transferência, difusão ou extração.

• O tratamento de dados pessoais compreende qualquer uma das ações acima. 

• Coletar, guardar ou excluir dados pessoais são exemplos de tratamento.

06
Quem é o titular de dados?

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

Pessoa natural é sinônimo de pessoa física. Toda pessoa física é titular de dados pessoais.
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07
Quem é o controlador de dados?

É a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes 
ao tratamento de dados pessoais.

08
Quem é o operador de dados?

É a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados 
pessoais em nome do controlador.

09
Quem são os agentes de tratamento?

São agentes de tratamento o controlador e o operador.

• Controlador é quem decide sobre o uso dos dados. Pode ser uma pessoa física ou jurídica.

• Operador é quem trata os dados sob as ordens do controlador.

• Exemplo de controlador é uma empresa que pede para seus funcionários irem fazer exame 
admissional em uma clínica médica. A empresa envia os dados para o consultório, para que o 
serviço seja prestado. O consultório, nesse caso, é o operador, porque só está tratando esses 
dados por conta do pedido da empresa.
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10
O que é dado anonimizado?

Dado anonimizado é o dado relativo ao titular que não possa ser identificado, considerando a 
utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento.

É um exemplo de anonimização apagar parte dos dados referente ao nome da pessoa e suas 
características pessoais, trocando-os por um número sem que seja possível realizar qualquer 
associação no futuro que permita identificar as pessoas por este número.

11
O que é banco de dados pessoais?

É o conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte 
eletrônico ou físico.

12
Quem é o encarregado pela proteção de dados?

É a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o 
controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e tem 
como funções:

I. aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências;

II. receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências;

III. orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção 
de dados pessoais; e

IV. executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares.
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14
O que é bloqueio de dados pessoais?

É a suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do dado pessoal 
ou do banco de dados.

15
O que é eliminação de dados pessoais?

É a exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente 
do procedimento empregado.

13
O que é uso compartilhado de dados pessoais?

É a comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento 
compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicas ou privadas no 
cumprimento de suas competências legais, ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com 
autorização específica, para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes 
públicos, ou entre entes privados.
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16
O que é a lei geral de proteção de dados?

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018, é a legislação brasileira que regula 
as atividades de tratamento de dados pessoais e que também altera os artigos 7º e 16 do Marco 
Civil da Internet.

• A lei surgiu da necessidade de se proteger a privacidade, tendo em vista as mudanças 
tecnológicas que ameaçam o espaço individual, como o compartilhamento de dados pessoais, 
sem que o titular saiba, entre organizações do mercado de modo que elas conheçam, por 
exemplo, seus padrões de compra, time do coração, preferências políticas e utilizem essas 
informações de forma que prejudique o indivíduo.

• Para evitar situações assim e evitar maiores riscos aos direitos individuais, foi criada a 
LGPD, no âmbito de um movimento legislativo global, que busca mais firmeza na defesa da 
privacidade.

17
A LGPD já está em vigor? 

A LGPD entrou em vigor em 18/09/2020, e as multas serão aplicadas a partir de agosto /2021.

18
A LGPD foi inspirada em alguma lei?

A LGPD foi inspirada no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (General Data Protection 
Regulation - GDPR), de 2016, na União Europeia e possui como principal objetivo a proteção e 
transparência na utilização de seus dados pessoais.

SOBRE A LGPD
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19
Para quem se aplica a LGPD?

A LGPD é aplicável tanto para pessoa natural quanto para pessoa jurídica, de direito público ou de 
direito privado, que façam tratamento de dados pessoais.

20
A LGPD só é aplicável no brasil?

Esta Lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país 
onde estejam localizados os dados, desde que:

I. a operação de tratamento seja realizada no território nacional;

II. 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; ou

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

21
A LGPD se aplica a dados sobre empresas?

A LGPD somente é aplicável para dados referentes a pessoas físicas. Dados de pessoa jurídica, 
como CNPJ e razão social, não são resguardados pela Lei Geral de Proteção de Dados.

22
A LGPD se aplica somente a dados eletrônicos?

A LGPD aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país 
onde estejam localizados os dados, inclusive sobre dados pessoais em meios físicos.

APLICABILIDADE DA LGPD
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23
A LGPD só se aplica somente às grandes empresas?

A LGPD não diferencia o tamanho das empresas, sendo a Lei aplicável a qualquer empresa que faça 
tratamento de dados pessoais, incluindo dados de funcionários, diretores e terceirizados.

24
A LGPD se aplica somente aos negócios na internet?

A LGPD é aplicável para qualquer agente que trate dados pessoais, sendo na internet, em outros 
meios digitais, ou em meios físicos, como papel.

25
A LGPD se aplica ao poder público?

A LGPD é aplicável ao poder público, tendo dedicado um capítulo inteiro sobre o tema. O tratamento 
de dados pelo poder público deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na 
persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as 
atribuições legais do serviço público.

26
Quando a LGPD não é aplicável?

A LGPD não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins 
exclusivamente particulares e não econômicos, para fins exclusivamente jornalísticos, artísticos, 
e acadêmicos, para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou 
para atividades de investigação e repressão de infrações penais.
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27
O que é a figura do DPO?

DPO ou Data Protection Office é a nomenclatura em inglês para o Encarregado pela Proteção de 
Dados. Tanto Encarregado quanto DPO podem ser nomes usados para indicar o responsável pelas 
questões referentes à proteção dos dados da organização.

O DPO/Encarregado auxilia as organizações a estarem em conformidade com a LGPD dando 
suporte em questões internas e fazendo a ponte entre o titular de dados e a organização e entre 
a organização e a ANPD.

28
Como funciona o DPO as a service?

A prestação de serviços de DPO as a service, ou encarregado terceirizado, funciona no formato da 
LGPD, diferenciando que neste caso, o DPO será uma pessoa jurídica distinta do controlador, como, 
por exemplo, um escritório de advocacia ou uma empresa de segurança da informação atuando em 
nome de um hospital.

29
Como evitar conflito de interesses, quando da escolha do DPO?

O DPO deve ser escolhido de forma criteriosa. Ainda que seja uma função independente, não 
se pode ter um profissional que tenha um cargo que impeça a correta realização de auditorias e 
monitoramento de compliance dentro da empresa, como, por exemplo, cargos de diretoria ou que 
determinem propósitos e meios de tratamento.

DPO
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30
Quem pode ser DPO?

O DPO (Data Protection Office) ou Encarregado pela Proteção de dados pode ser um empregado da 
empresa (pessoa natural) ou um terceiro prestador de serviços (pessoa física ou jurídica).  A LGPD 
não traz exigências quanto à qualificação profissional do encarregado, mas para o desempenho 
adequado da função é importante além do domínio da Lei, conhecimento sobre segurança da 
informação, compliance e de outras normas que possam ter impacto no tratamento de dados 
pessoais pela empresa.

31
Toda empresa precisa de um encarregado/DPO?

Até o momento, a LGPD impõe que todos os órgãos que tratem dados pessoais 
nomeiem um encarregado de proteção de dados, o qual pode ser interno ou 
terceirizado. A Lei, no entanto, traz que a autoridade nacional poderá 
estabelecer normas complementares sobre a definição e as atribuições 
do encarregado, inclusive hipóteses de dispensa da necessidade 
de sua indicação, conforme a natureza e o porte da entidade ou o 
volume de operações de tratamento de dados.



Página :  12

100 PERGUNTAS SOBRE LGPD
Legislação, mapeamento, implementação de dúvidas comuns

brasil.com.br

32
O que é transferência internacional de dados?

A LGPD define como a transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo 
internacional do qual o país seja membro.

33
Quando poderão ser feitas transferências internacionais?

A LGPD traz hipóteses taxativas para que ocorra a transferência internacional de dados pessoais, 
sendo elas: 

I. Para países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados 
pessoais adequado ao previsto na LGPD; 

II. Quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento dos princípios, dos 
direitos do titular e do regime de proteção de dados previstos na LGPD, na forma de:

a. cláusulas contratuais específicas para determinada transferência;

b. cláusulas-padrão contratuais;

c. normas corporativas globais;

d. selos, certificados e códigos de conduta regularmente emitidos;

III. quando a transferência for necessária para a cooperação jurídica internacional entre órgãos 
públicos de inteligência, de investigação e de persecução, de acordo com os instrumentos de 
direito internacional;

IV. quando a transferência for necessária para a proteção da vida ou da incolumidade física do 
titular ou de terceiro;

TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS
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V. quando a autoridade nacional autorizar a transferência;

VI. quando a transferência resultar em compromisso assumido em acordo de cooperação 
internacional;

VII. quando a transferência for necessária para a execução de política pública ou atribuição legal do 
serviço público, sendo dada publicidade;

VIII. quando o titular tiver fornecido o seu consentimento específico e em destaque para a 
transferência, com informação prévia sobre o caráter internacional da operação, distinguindo 
claramente está de outras finalidades; 

IX. quando necessário para atender às seguintes hipóteses:

a. para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

b. quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares 
relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados;

c. para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral.
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34
O que é a autoridade nacional de proteção de dados (ANPD)?

É o órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento 
desta Lei em todo o território nacional.

35
Quando a autoridade nacional de proteção de dados (ANPD) foi criada?

A ANPD foi criada pela Medida Provisória n. 869, de 27 de dezembro de 2018, posteriormente 
convertida na Lei n. 13.853, de 14 de agosto de 2019. O Decreto 10.474, de 26 de agosto de 2020, 
aprovou a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções 
de Confiança da ANPD, com entrada em vigor em 6 de novembro de 2020, data de publicação da 
nomeação do Diretor-Presidente da ANPD no Diário Oficial da União.

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

ANPD
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36
Quais as principais competências da autoridade nacional de proteção de dados (ANPD)?

A LGPD estabelece as principais competências da ANPD, dentre as quais se destacam as seguintes:  

• elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade;  

• 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;  

• promover na população o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados 
pessoais e das medidas de segurança;  

• estimular a adoção de padrões para serviços e produtos que facilitem o exercício de controle dos titulares 
sobre seus dados pessoais, os quais deverão levar em consideração as especificidades das atividades e o 
porte dos responsáveis;  

• promover ações de cooperação com autoridades de proteção de dados pessoais de outros países, de 
natureza internacional ou transnacional;  

• editar regulamentos e procedimentos sobre proteção de dados pessoais e privacidade, bem como sobre 
relatórios de impacto à proteção de dados pessoais para os casos em que o tratamento representar alto 
risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais previstos na LGPD;  

• ouvir os agentes de tratamento e a sociedade em matérias de interesse relevante e prestar contas sobre 
suas atividades e planejamento;  

• editar normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados, inclusive quanto aos prazos, 
para que microempresas e empresas de pequeno porte, bem como iniciativas empresariais de caráter 
incremental ou disruptivo que se autodeclarem startups ou empresas de inovação, possam adequar-se à Lei;  

• deliberar, na esfera administrativa, em caráter terminativo, sobre a interpretação da LGPD, as suas 
competências e os casos omissos;  

• articular-se com as autoridades reguladoras públicas para exercer suas competências em setores 
específicos de atividades econômicas e governamentais sujeitas à regulação; 

• e  implementar mecanismos simplificados, inclusive por meio eletrônico, para o registro de reclamações 
sobre o tratamento de dados pessoais em desconformidade com a LGPD.

Em resumo: a ANPD é um órgão educativo, coordenador e sancionador. Tem a função de difundir 
a cultura da privacidade, coordenar políticas de efetivação da LGPD e sancionar/punir quem 
descumprir a lei.
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37
A autoridade nacional de proteção de dados é independente?

A ANPD é órgão da administração pública federal, integrante da Presidência da República e possui 
algumas características institucionais que lhe conferem maior independência, tais como a autonomia 
técnica e decisória e o mandato fixo dos Diretores. A LGPD prevê também que a natureza jurídica da 
ANPD é transitória e poderá ser transformada pelo Poder Executivo em entidade da administração 
pública federal indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada à Presidência da 
República. Tal avaliação deverá ocorrer em até 2 (dois) anos da data da entrada em vigor da estrutura 
regimental da ANPD.

38
A anpd atua em conjunto com outros órgãos?

Sim, a LGPD determina que a ANPD e órgãos e entidades públicos responsáveis pela regulação de 
setores específicos da atividade econômica e governamental devem coordenar em suas atividades, 
nas suas respectivas esferas de atuação para promover o funcionamento dos setores regulados. 
Ainda, a LGPD determina que a ANPD deve comunicar às autoridades competentes as infrações 
penais das quais tiver conhecimento. 

Cabe ressaltar que aplicação das sanções previstas na LGPD compete exclusivamente à ANPD, e suas 
competências prevalecerão, no que se refere à proteção de dados pessoais, sobre as competências 
correlatas de outras entidades ou órgãos da administração pública.
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39
A LGPD prevê sanções?

A LGPD  prevê sanções administrativas aplicáveis pela Autoridade Nacional, sendo elas: advertência; 
multa simples, de até 2% do faturamento no último exercício, limitada, no total, a cinquenta milhões 
de reais por infração; multa diária; publicização da infração; bloqueio e eliminação dos dados 
pessoais; suspensão do exercício da atividade de tratamento e proibição parcial ou total do exercício 
de atividades relacionadas a tratamento de dados.

40
A partir de quando serão aplicadas as sanções previstas pela LGPD?

A partir do dia 1º de agosto de 2021 as sanções administrativas previstas pela LGPD poderão ser 
aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

SANÇÕES



Página :  18

100 PERGUNTAS SOBRE LGPD
Legislação, mapeamento, implementação de dúvidas comuns

brasil.com.br

41
O que é 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.

44
O que é gestão de consentimento?

A gestão de consentimento serve para administrar as autorizações dadas pelos titulares para que o 
controlador possa utilizar os dados para seus objetivos previamente explicitados. Isso inclui saber 
o que cada titular consentiu e dar a eles a oportunidade de rever seus consentimentos, podendo 
revisá-los e até revogá-los.

43
Como titular, posso revogar meu consentimento?

O consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do 
titular, por procedimento gratuito e facilitado.

42
Somente posso tratar dados se tiver consentimento do titular?

A LGPD prevê diversas bases legais para o tratamento de dados pessoais, sendo o consentimento 
uma delas. O consentimento dado pelo titular deverá referir-se a finalidades determinadas e ser 
fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular.

CONSENTIMENTO
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45
Quais são as bases legais para tratar dados pessoais previstas pela LGPD?

O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:

I. mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;

II. para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

III. pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à 
execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, 
convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do Capítulo IV desta Lei;

IV. para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a 
anonimização dos dados pessoais;

V. quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados 
a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados;

VI. para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último 
nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem);

VII. para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

VIII. para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, 
serviços de saúde ou autoridade sanitária;     

IX. quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto 
no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos 
dados pessoais; ou

X. para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente.

BASES LEGAIS

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9307.htm
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46
Quais são as bases legais para tratar dados pessoais sensíveis?

O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:

I. quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para 
finalidades específicas;

II. sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para:

a. cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

b. tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, 
de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos;

c. realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a 
anonimização dos dados pessoais sensíveis;

d. exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e 
arbitral;

e. proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

f. tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, 
serviços de saúde ou autoridade sanitária; ou        

g. garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e 
autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados 
no art. 9º desta Lei e exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais 
do titular que exijam a proteção dos dados pessoais.
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O que é legítimo interesse?

É uma das hipóteses de tratamento elencadas pela LGPD. 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.

§ 1º. Quando o tratamento for baseado no legítimo interesse do controlador, somente os dados 
pessoais estritamente necessários para a finalidade pretendida poderão ser tratados.

§ 2º. O controlador deverá adotar medidas para garantir a transparência do tratamento de dados 
baseado em seu legítimo interesse.

§ 3º. A autoridade nacional poderá solicitar ao controlador relatório de impacto à proteção de dados 
pessoais, quando o tratamento tiver como fundamento seu interesse legítimo, observados os 
segredos comercial e industrial.

LEGÍTIMO INTERESSE
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Posso usar a base legal legítimo interesse quando tratar dados sensíveis?

Não. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:

I. quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para 
finalidades específicas;

II. sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para:

a. cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

b. tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, 
de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos;

c. realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a 
anonimização dos dados pessoais sensíveis;

d. exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo 
e arbitral, este último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de 
Arbitragem);

e. proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

f. tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, 
serviços de saúde ou autoridade sanitária; ou        

g. garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e 
autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados 
no art. 9º desta Lei e exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais 
do titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9307.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9307.htm


Contato
lgpd@lbca.com.br

Página :  23

brasil.com.br

49
Qual a fundamentação da proteção de dados pessoais?

A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos:

I. o respeito à privacidade;

II. a autodeterminação informativa;

III. a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião;

IV. a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem;

V. o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação;

VI. a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e

VII. os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da 
cidadania pelas pessoas naturais.

50
O que é a finalidade para o tratamento de dados pessoais?

É a realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao 
titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades.

51
O que é a adequação para o tratamento de dados pessoais?

É a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o 
contexto do tratamento.

PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS DA LGPD
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Que princípios devem ser seguidos ao tratar dados pessoais?

Seguem:

I. finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e 
informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com 
essas finalidades;

II. adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo 
com o contexto do tratamento;

III. 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;

IV. 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;

V. 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;

VI. 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;

VII. 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;

VIII. prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento 
de dados pessoais;

IX. não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios 
ilícitos ou abusivos;

X. 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.
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O que é o livre acesso no tratamento de dados pessoais?

É a 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.

55
O que é qualidade dos dados pessoais?

É a 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.

53
O que é a necessidade para o tratamento de dados pessoais?

É a 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.

56
O que significa transparência no tratamento de dados pessoais?

É a 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.
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Como realizar a prevenção no tratamento de dados pessoais?

Por meio da adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de 
dados pessoais.

59
O que é a não discriminação no tratamento de dados pessoais?

É a impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos.

60
O que é responsabilização e prestação de contas no tratamento de dados pessoais?

É a 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.

57
O que é a segurança no tratamento de dados pessoais?

É a 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.
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Quais são os direitos dos titulares de dados?

O titular dos dados pessoais, com base no artigo 18, da LGPD, tem direito a obter do controlador, em 
relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição:

I. confirmação da existência de tratamento;

II. acesso aos dados;

III. correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

IV. anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em 
desconformidade com o disposto nesta Lei;

V. portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, 
de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e 
industrial;    

VI. eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses 
previstas no art. 16 desta Lei;

VII. informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso 
compartilhado de dados;

VIII. informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da 
negativa;

IX. revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º desta Lei.

Tem, também, o direito de solicitar revisão de decisões automatizadas que afetem seus interesses.

DIREITOS DOS TITULARES
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O que é portabilidade de dados?

A portabilidade dos dados é um dos direitos previstos pela LGPD, que permite que os titulares 
obtenham e utilizem seus dados pessoais para seus próprios propósitos em diferentes serviços, por 
meio de requisição expressa ao controlador.

62
Em quanto tempo devo atender às solicitações dos titulares?

A confirmação de existência ou o acesso a dados pessoais serão providenciados, mediante 
requisição do titular:

I. em formato simplificado, imediatamente; ou

II. 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, fornecida no prazo de até 15 (quinze) dias, contado da data do requerimento do 
titular.



Contato
lgpd@lbca.com.br

Página :  29

brasil.com.br

64
Qual a diferença entre as medidas técnicas e administrativas mencionadas pela lgpd?

Medidas técnicas são medidas voltadas à infraestrutura, como por exemplo, firewall, antivírus e DLP 
(Data Loss Prevention). Medidas organizacionais são voltadas mais à gestão e estrutura documental, 
como por exemplo, políticas de privacidade, códigos de conduta e políticas de cookies.

65
Qual a importância das ferramentas de segurança da informação na adequação à LGPD?

LGPD e segurança da informação caminham juntas. Além de um mapeamento detalhado, uma análise 
de GAPs minuciosa e a criação de um plano de ações, aplicar medidas e controle de segurança são 
essenciais para a proteção da privacidade e dos dados pessoais. A utilização de medidas técnicas, 
como por exemplo, firewall, DLP, antivírus, DMZ, dentre outras, juntamente com medidas físicas e 
organizacionais, coopera para a um ambiente mais seguro.

As medidas de segurança da informação ajudam a organização a diminuir os riscos de incidente 
de segurança envolvendo dados pessoais ou sanção pela ANPD.

66
O que é incidente de segurança?

Incidente de segurança é qualquer evento adverso, confirmado ou sob suspeita, relacionado à 
segurança de sistemas de informação levando a perda de confidencialidade, integridade e/ou 
disponibilidade.

67
O que é um plano de resposta a incidentes?

É um documento interno da organização, que deve conter as medidas a serem tomadas quando da 
ocorrência de incidentes com dados pessoais.

SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS
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O que deve constar em uma comunicação de incidente com dados pessoais para a ANPD?

A comunicação será feita em prazo razoável, conforme definido pela autoridade nacional, e deverá 
mencionar, no mínimo:

I. a descrição da natureza dos dados pessoais afetados;

II. as informações sobre os titulares envolvidos;

III. a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados, 
observados os segredos comercial e industrial;

IV. os riscos relacionados ao incidente;

V. os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata; e

VI. as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo.

68
Vazamento de dados é o mesmo que incidente de segurança?

Vazamento de dados é uma espécie de incidente de segurança (gênero), por meio do qual há 
transmissão não autorizada de informações. O termo pode ser usado para descrever processos 
ocorridos em âmbito físico ou digital.
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O que é política de privacidade?

É uma declaração ou documento legal que divulga algumas ou todas as formas como uma parte 
coleta, usa, divulga e gerencia os dados de um cliente ou cliente.

71
O que são termos de uso?

São termos que descrevem as regras que um usuário concorda em respeitar para usar seus serviços, 
e essas normas deverão estar de acordo com sua empresa ou a finalidade de seu site.

73
O que é LIA (legitimate impact assessment)?

É um teste de ponderação (confirmação de viabilidade) que deve ser realizado sempre que o 
controlador optar por utilizar a base legal do legítimo interesse.

74
O que é política de segurança da informação?

ÉÉ um documento que estabelece regras e normas, a fim de auxiliar o gerenciamento de segurança 
da informação dentro das organizações.

72
O que é política de cookies?

É um documento que fornece de forma clara e objetiva a melhor forma de utilizar os cookies. Cookies 
são pequenos arquivos enviados para o seu computador ou dispositivo móvel (são arquivos de 
texto baixados em seu dispositivo quando você visita um site) para melhorar sua experiência de 
navegação.

DOCUMENTOS PARA A CONFORMIDADE COM A LGPD
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Como conscientizar a empresa sobre a LGPD?

A conscientização pode ser feita de diversas formas, através de treinamentos, palestras, cartilhas, 
dentre outros. A criatividade da empresa será uma ferramenta importante para disseminar a 
importância do cumprimento da Lei.

76
O que é gestão de privacidade?

A Gestão de Privacidade é considerada um conjunto de ferramentas, processos e técnicas utilizados 
para avaliação e controle da privacidade e proteção de informações pessoais. Empresas que tratam 
dados pessoais devem ter o mínimo de controle, com foco em todo ciclo de vida de um dado, 
identificando como a informação é coletada, distribuída e utilizada dentro de uma empresa, em 
alinhamento com as rotinas de segurança da informação.

78
Qual a importância do mapeamento de dados pessoais?

O mapeamento de dados pessoais acaba por ser o “coração” do projeto de adequação à LGPD. De 
forma sucinta, através dele, são verificados dados pessoais tratados, fluxos, análise de processos, 
volumetria, transferências para terceiros, transferências internacionais, ciclo de vida dos dados, 
tipos de medidas de segurança existentes nos fluxos e processos, dentre outros, a fim de estruturar 
a implementação, demonstrar os controles de segurança corretos bem como minimizar os riscos à 
organização.

77
Qual a importância da governança de dados na aplicação da LGPD?

A governança de dados faz o gerenciamento de todos os dados da empresa, incluindo segurança da 
informação, logo, auxiliará com a organização e classificação de dados, formas de acesso, aplicação 
de medidas e controles de segurança, bem como com a minimização de possíveis riscos.

IMPLEMENTAÇÃO
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O que é ciclo de vida dos dados?

É o período que envolve desde a coleta até o descarte dos dados pessoais.

80
Como organizar a retenção e descarte de dados pessoais?

A retenção e o descarte devem considerar o tipo de tratamento de dados pessoais, a duração da 
finalidade, o cumprimento de outras legislações vigentes, dentre outros. É importante. Para uma 
boa organização, é importante realizar o mapeamento de dados pessoais, ter um plano de ações 
e governança atualizados, bem como implementar documentos como políticas e procedimentos 
referentes ao tema.

82
Como devem ser estruturados os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais?

Os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a 
atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança e aos princípios 
gerais previstos nesta Lei e às demais normas regulamentares.

81
Como fazer a gestão de fluxos e processos, a fim de proteger os dados pessoais?

Inicialmente, é essencial realizar o mapeamento completo e minucioso de todos os processos que 
envolvam dados pessoais dentro da organização. Adaptações e criações de fluxos, monitoramento 
de processos, bem como aplicação de medidas de segurança (lógicas e organizacionais), ajudam a 
manter um ambiente atualizado e seguro.
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Dados bancários são dados pessoais sensíveis?

Dados bancários, ainda que exijam cuidado, não são dados pessoais sensíveis. Todos os dados que 
são considerados sensíveis estão listados de forma taxativa no Art. 5º, II, da LGPD.

84
A LGPD se aplica aos dados de menores de idade?

A LGPD se aplica a dados de menores de idade e garante que todo tratamento deverá ser realizado no 
melhor interesse da criança e do adolescente e sempre realizado com o consentimento específico e 
em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal.

85
Qual a diferença entre anonimização e pseudonimização?

A anonimização é 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. 
Já a pseudonimização é o 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.

86
Preciso apagar todos os dados pessoais que tenho em minha empresa?

Os dados pessoais deverão ser tratadas de acordo com finalidades específicas, necessárias e 
adequadas para as atividades da empresa naquele momento, sendo justificadas pelas bases legais 
previstas na LGPD. Caso alguma base de dados pessoais ou parte dela não esteja adequada quanto 
à finalidade e não possua uma base legal para o seu tratamento, recomenda-se o descarte destes 
dados, após estudo das bases legais por um advogado.

DÚVIDAS COMUNS
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Quando o tratamento de dados é considerado irregular?

O tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando 
não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes, 
entre as quais:

I. o modo pelo qual é realizado;

II. o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III. as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado.

88
Quem faz tratamento de dados pessoais deverá transferir para a anpd seus bancos de dados?

Não será exigido que pessoas físicas ou jurídicas que realizam tratamento de dados transfiram para 
a ANPD seus bancos de dados. Cabe à ANPD fiscalizar e aplicar sanções quando o tratamento de 
dados ocorrer em desconformidade com a legislação de proteção de dados, mediante processo 
administrativo, com contraditório e ampla defesa.

89
É prevista a reparação de danos por tratamentos de dados feitos em violação à LGPD?

Responde pelos danos decorrentes da violação da segurança dos dados o controlador ou o operador 
que, ao deixar de adotar as medidas de segurança previstas no art. 46 da LGPD, der causa ao dano.
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Questões sobre proteção de dados poderão ser judicializadas?

Sim, a LGPD prevê a possibilidade de defesa dos interesses e dos direitos dos titulares em juízo, 
individual ou coletivamente, na forma do disposto na legislação pertinente, acerca dos instrumentos 
de tutela individual e coletiva.

92
A LGPD revogou o marco civil da internet?

Não, o Marco Civil da Internet (Lei 12.965) permanece vigente e estabelece princípios, garantias, 
direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil e também possui regras sobre o tratamento de 
dados pessoais.

90
O que a LGPD fala sobre responsabilidade no tratamento de dados?

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. Ainda, Os agentes de tratamento só não 
serão responsabilizados quando provarem:

I. que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído;

II. que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não houve 
violação à legislação de proteção de dados; ou

III. que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro.
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Há tecnologias ou sistemas específicos impostos pela LGPD para estar em conformidade com a lei?

Não. Apesar de a LGPD instituir um extenso conjunto de normas e requisitos, não especifica 
determinadas tecnologias, processos ou sistemas. As empresas podem escolher as medidas 
técnicas e organizacionais que desejarem utilizar para cumprir o regulamento.

94
O que é decisão automatizada?

É o procedimento de classificação, nota, aprovação ou rejeição desenvolvida pelo tratamento 
de dados pessoais. A LGPD prevê que o controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, 
informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a 
decisão automatizada, observados os segredos comercial e industrial.

95
Apenas a ANPD pode fiscalizar a conformidade de dados pessoais?

Não. Diversos outros órgãos, respeitados os limites de sua competência de atuação podem fiscalizar 
a conformidade no tratamento dos dados pessoais, tais como: Ministério Público do Trabalho (para 
questões de dados pessoais de empregados); PROCONs (para consumidores), entre outros.
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De quem é a responsabilidade pela condução da implementação da empresa? Do jurídico? Da T. I.?

A organização inteira deve se engajar para garantir a conformidade com LGPD e as melhores práticas 
de segurança da informação. Ao invés de se incumbir apenas uma área / setor, as melhores práticas 
recomendam a formação de um comitê multidisciplinar para auxílio das equipes de implementação 
e do DPO para garantir a conformidade. 

96
Quais os riscos de não se adequar à LGPD?

Além dos possíveis danos referentes à imagem da organização, há o risco de fiscalizações pela 
ANPD e denúncias dos titulares para aplicação das sanções previstas em LEI conforme abaixo: 

I. advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;

II. multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, 
grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no 
total, a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração;

III. multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso II;

IV. publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência;

V. bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização;

VI. eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração.
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98
Qual a importância da governança e dos treinamentos no processo de implementação da LGPD?

A Governança corporativa visa à adoção das melhores práticas dentro da empresa de modo a se 
buscar constantemente a conformidade, cujo o método para conscientizar todos das novas práticas 
e da importância da privacidade desde a concepção e por padrão são os treinamentos constantes 
a todos os membros da organização, inclusive terceirizados, de modo a minorar as chances de erro 
humano.

99
Qual a importância da alta gestão na garantia da conformidade da LGPD?

A alta gestão das corporações deve estar engajada em motivar e liderar pelo exemplo de modo a 
demonstrar seu comprometimento com as normas da LGPD, com pleno interesse sobre o andamento 
do projeto e suas consequências.

100
Quais normas certificadoras tratam da proteção de dados, segurança da informação?

As normas ISO 27001, 27002 e 27701 tratam respectivamente dos processos de conformidade com 
a privacidade, segurança da informação e proteção de dados.
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