CARTILHA

PROTEÇÃO DE
DADOS PESSOAIS

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

O que é a LGPD?
Os dados pessoais têm grande importância no mundo moderno, pois fornecem informações relevantes para
fazer predições, analisar perfis de consumo, opinião, entre outras.
Por isso, está prestes a vigorar no Brasil, seguindo os passos de mais de outros 100 países do mundo, a Lei
Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei 13.709/2018, que tem como objetivo regulamentar o tratamento de
dados pessoais pelas empresas. Ela visa proporcionar:
Proteção à privacidade;
Liberdade de expressão, informação, comunicação e opinião;
Inviolabilidade da intimidade, honra e da imagem;
Desenvolvimento econômico, tecnológico e inovação;
Livre iniciativa, livre concorrência e a defesa do consumidor;
Direitos humanos, livre desenvolvimento da personalidade, dignidade e
exercício da cidadania.

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

A quem se aplica a LGPD?
A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) se aplica a pessoas físicas e jurídicas
de direito público e privado, que realizam o tratamento de dados, bem como às
pessoas físicas que tem seus dados coletados, independentemente do meio
(físico ou digital), do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os
dados.

Praticamente todos os negócios serão impactados!

ATENÇÃO

E se houver algum
vazamento de dados no meu
negócio? O que devo fazer?
O Controlador, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado,
responsável pelas decisões referentes ao tratamento de dados pessoais do
negócio, deverá informar a ANPD (Agência Nacional de Proteção de Dados)
sobre algum vazamento que venha resultar risco ao Titular dos Dados.

TIPOS DE DADOS

O que são dados pessoais,
dados sensíveis e dados
anonimizados?
Dados pessoais são quaisquer informações que possam levar à identificação de uma pessoa
natural de maneira direta ou indireta (identificável ou identificada), como por exemplo: nome, CPF,
endereço, e-mail, número de telefone.
Dados sensíveis são dados pessoais relacionados à origem racial ou etnia, orientação sexual,
opinião política, convicção religiosa, dados genéticos ou biométrico, filiação de sindicato.
Dados anonimizados são dados não passíveis de identificação de um indivíduo que passou por
etapas que garantiram a desvinculação dele a essa pessoa. Se um dado for anonimizado, então a
LGPD não se aplicará a ele.

CONFORMIDADE

O que devo fazer para estar em
conformidade com a Lei Geral de
Proteção de Dados?
É necessário fazer a adequação e/ou elaboração dos contratos da
empresa de acordo com o que a Lei exige, dos termos de
consentimento dos titulares dos dados, o mapeamento e
armazenamento de dados, tratamento dos dados, a elaboração de
práticas educativas e implementação de políticas de Compliance, entre
outras medidas que são extremamente necessárias para o bom
andamento de seu negócio.

CONSENTIMENTO

Como faço para obter o
consentimento de utilização do
titular do Dado? Devo ter o seu
consentimento?
Sim, o Consentimento do titular deve ser informado, podendo ser de
forma escrita ou por outro meio que demonstre a manifestação da
vontade do titular. Consentimento é a manifestação livre, informada e
inequívoca pelo qual o titular concorda com o tratamento de seus dados
pessoais para uma finalidade determinada.

ATENÇÃO

Está por dentro de quando a LGPD terá
vigência, e que se adequar à Lei não se trata
de uma “escolha” e sim uma “necessidade?
O Senado Federal em 26.08.2020 votou pela vigência imediata da LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados.
Desta forma a Medida Provisória tornou-se o PLC (Projeto de Lei de Conversão) 34/2020, que irá aguardar a
sanção do presidente Jair Bolsonaro.Os Senadores validaram a medida provisória 959/2020, mas acabaram
removendo o artigo 4º, que jogaria o início da vigência da legislação para 2021. O Artigo 4º da Medida
Provisória nº 959/2020 foi considerado prejudicado e, assim, o adiamento nele previsto não mais
acontecerá.Pela votação dos senadores, as punições por descumprimento às normas serão aplicadas
apenas a partir de agosto de 2021.No entanto, a LGPD não entrará em vigor imediatamente, mas somente após
sanção presidencial que estamos aguardando, ou veto do restante do projeto de lei de conversão, ou seja, a
Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD só entra em vigor após a sanção ou veto dos demais dispositivos da
MP 959/2020. Independentemente disso, a necessidade de adequação as regras da LGPD são essenciais
para os seus negócios.

E SE EU NÃO ESTIVER PREPARADO?

PENALIDADES IMPOSTAS
PELA LGPD
Você sabia que se você não se adequar, ou não adequar o seu negócio às regras
da LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados, pode vir a sofrer a aplicação de uma
série de penalidades? Você sabe quais são essas penalidades?
Advertência com prazo para medidas coercitivas;
Multa até 2% faturamento limitada a R$ 50.000.000,00;
Multa diária, observado o limite total a que se refere o valor anterior
Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua
ocorrência;
Bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua
regularização;
Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração.

CONTE CONOSCO

Quem somos
Somos escritório com quase 5 anos no mercado. Oferecemos assessoria, consultoria, defesa de direitos e
interesses, atendendo as diversas áreas do Direito em um único espaço, em especial o Direito Empresarial e
dos Negócios, tendo como grande diferencial a prevenção, orientação, e acompanhamento ativo na vida e
operações dos clientes, constituindo um laço fundamental.
Nossos profissionais visam estar sempre atualizados das constantes transformações e inovações legislativas
e de mercado, respeitando o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável da sociedade. Essa conduta de
constante busca pela excelência dos serviços prestados proporciona junto aos clientes o reconhecimento,
confiança, segurança e respeitabilidade, compondo-se um excelente corpo de Advogados em Blumenau e em
todo o território catarinense.
O Kuppas & Araújo Advogados Associados está instalado em Blumenau, sendo um escritório de advocacia com
uma moderna infraestrutura, no edifício Ibiza Trade & Financial Center. Além de ser um escritório de referência
na advocacia em Blumenau, atuamos em todo o território catarinense, e são mantidas parcerias profissionais
com competentes escritórios em diversos estados brasileiros.

www.kuppasearaujo.com.br

