
LEI GERAL DE PROTEÇÃO 
DE DADOS

O QUE SÃO 
DADOS PESSOAIS? 

QUAL A 
ABRANGÊNCIA?

A abrangência seria 
para dados online e 
offline.

São os dados de 
pessoas naturais que 
identificam ou 
tornem as pessoas 
identificáveis.

QUAL O ESCOPO? TERRITORIAL E 
EXTRATERRITORIAL

• Tratados no Brasil;
• Bens e serviços;
• Dados coletados no Brasil;
• Dados individuais localizados
     no Brasil.
 

QUAIS AS EXCEÇÕES? 

A LGPD não é aplicável para tratamentos realizados 
com fins específicos como:   

Jornalístico

Segurança pública

Artístico

Investigação e 
repressão criminal

Acadêmico

DIREITOS DO TITULAR

• Consentimento
• Acesso
• Correção e portabilidade
• Anonimização, bloqueio 
     ou eliminação
• Revogação do 
consentimento

  

• Informação de coleta, uso     
     e compartilhamento
• Revisão de decisão 
     automatizada
• Apresentar reclamações
• Confirmação de existência

  

BOAS PRÁTICAS DE GOVERNAÇA
  

• Privacy by design
• Privacy by defaul
• Encarregado (DPO)
• Anonimização
• Mapeamento do ciclo de 
vida dos dados

• Ciber sergurança  
• Plano de contingência em 
caso de incidente de 
segurança da informação 
• Avaliação de impacto a 
privacidade
• Programa de governança

TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL 
DE DADOS

Países ou organizações internacionais com adequado 
grau de proteção de dados;
Cooperação internacional;
Garantias do controlador:
Cláusulas contratuais específicas, cláusulas padrão, 
normas corporativas globais e selos, certificados e 
códigos de conduta;
Autorização pela autoridade nacional;
Proteção a vida do titular execução de contrato, 
exercício regular de direito em processos legais e 
obrigação legal;
Consentimento específico do titular;
Execução de política pública. 

O QUE SÃO DADOS PESSOAIS 
SENSÍVEIS?

São dados que se referem a origem racial 
ou étnicos, convicção religiosa, saúde, vida 
sexual, genético ou biométrico, filiação a 
sindicato ou organização religiosa, 
filantrópica ou política. 

 

VIOLAÇÃO DE DADOS

São situações acidentais ou ilícitas de destruição, 
perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de 
tratamento inadequado ou ilícito dos dados.
Em caso de violação, deve-se avaliar a necessidade de 
comunicação ao titular e à autoridade nacional de 
proteção de dados. 

 

PRINCÍPIOS
  

• Finalidade;
• Adequação;
• Necessidade;
• Qulidade;
• Transferência;
• Segurança;

• Prevenção;
• Não discriminação;
• Responsabilização de 
contas;
• Livre acesso.

HIPÓTESES DE TRATAMENTOS 
(BASES LEGAIS)

APLICÁVEIS A DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS 

• Consentimento;
• Cumprimento de obrigações legais ou regulatórios;
• Proteção da vida ou da incolumidade física do titular 
    ou de terceiros;
• Tutela da saúde, exclusivamente em procedimentos 
    realizado por profissionais de saúde, serviços de 
    saúde ou autoridade sanitária;
• Políticas públicas;
• Realização de estudos por órgãos de pesquisa.

APLICÁVEIS A DADOS PESSOAIS

• Execução de contratação ou de procedimentos 
   preliminares relacionados a contrato, a pedido do 
    titular;
• Legítimo interesse;
• Proteção do crédito;
• Exercício regular de direitos em processo judicial 
     administrativo ou ambiental. 

APLICÁVEIS A DADOS SENSÍVEIS
 
• Garantia da prevenção a fraude e a segurança do 
     titular nos processos de identificação e autenticação 
     de cadastros em sistemas eletrônicos;
• Exercício regular de direitos, em contrato e em 
     processo judicial administrativo e arbitral. 

 

PENALIDADES

 • Advertência 
• Multas simples de até 2% do faturamento do 
    grupo no Brasil em seu último exercício, limitado 
    ao total de 50 milhões de reais por interação;
• Multa diária. Observado o limite de 50 milhões 
    de reais por infração;
• Publicização de infração;
• Bloqueio ou eliminação dos dados pessoais;
• Suspensão total ou parcial do tratamento;
• Proibição total ou parcial do exercício de 
    atividades de tratamento.

Entre em contato conosco. Tire suas dúvidas e inicie o 
quanto antes sua adequação à LGPD.

Telefone: (11) 2107-9000 | E-mail: contato@compliancecontrol.com.br

SOMOS O QUE FAZEMOS!


