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Fundamentos Privacidade e Proteção de Dados

“Privacidade é o direito à reserva de informações pessoais e da própria vida privada [...] a

vontade de controlar a exposição e a disponibilidade de informações acerca de si mesmo”

(WIKIPEDIA, 2020)

"Toda pessoa tem direito à proteção de dados pessoais sobre ele
ou ela". (Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, 2000)

Art. 5º [...]
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o

direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
(Constituição Federal de 1988)



O que é Tratamento?

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. (LGPD, Art. 5º, X)



Contratos



Comunicação



Cessão de Dados



Sobrevivência



Fundamentos Privacidade e Proteção de Dados

X - Lei 8.078/90 - CDC (Art. 39, VIII)

É vedado ao fornecedor de produtos ou

serviços “colocar no mercado de consumo,

qualquer produto ou serviço em

desacordo com as normas expedidas pelos

órgãos oficiais competentes ou, se normas

específicas não existirem pela Associação

Brasileira de Normas Técnicas ou outra

entidade credenciada pelo Conselho

Nacional de Metrologia, Normalização e

Qualidade Industrial (CONMETRO)”.



Fundamentos Privacidade e Proteção de Dados
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Segurança da Informação (SGSI e Certificação)

Segurança da Informação
(Requisitos)

Diretrizes para 
implantação de 

um SGSI

Gestão da segurança 
da informação —

Medição

Gestão de Riscos em 
Segurança da Informação

Diretrizes para auditoria de SGSI

Preservação de 
evidências digitais

Segurança Cibernética

Preparação da TIC para 
continuidade de negócios

Governança de 
segurança da informação

Gestão da Privacidade 



Personas

A pessoa natural ou 

jurídica, de direito pública 

ou privado, a quem 

competem as decisões 

referentes as  finalidades e 

os meios de tratamento de 

dados pessoais.

Controlador

Uma pessoa natural ou 

jurídica de direito publico 

ou privado, que realiza o 

tratamento de dados 

pessoais em nome do 

controlador. 

Operador

Pessoa indicada pelo controlador 

e operador para atuar como canal 

de comunicação entre o 

controlador, os titulares dos 

dados e a ANPD

Encarregado

D.P.O.



Cessão de Dados



Classificação dos dados



Classificação

• Pessoal

• Sensível

Exemplos de 

Dados

• Fotografia

• Biométricos

Controle 

necessário

• Acessado com 

autenticação 

multifator

• Armazenado 

criptografado

Classificação dos dados



Mapeamento de Operações

Tratamento: Inscrição no Vestibular

Operação: Inscrição no Portal



Mapeamento de Operações

Tratamento: Inscrição no Vestibular

Operação: E-mail de confirmação



Riscos e Controles



Proteção por todo o ciclo de vida dos dados



Mudança na Cultura Organizacional



Importância do Serviço Qualificado



Alta Gestão

Desenvolvedores e 

Administradores

Chefias 

intermediárias

Todo o pessoal

Plano de Treinamento e Conscientização 



 Atribua responsabilidades para indivíduos dedicados como o DPO, ou não dedicados

como CISO, CIO, etc;

 Defina as tarefas, papeis e responsabilidades do DPO;

 Selecione o dê posse ao DPO da organização;

 Garanta que o DPO realize suas tarefas efetivamente.

Atribuir Responsabilidades



Avaliação 

- Monitorar a operação e a resolução de 

todas questões relacionados à privacidade.

- Avaliar regularmente a conformidade com 

processos e políticas internas

- Melhorar a proteção de dados e medidas de 

privacidade




