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LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
LGPD (Lei 13.709/18) A nossa estratégia é o 

desenvolvimento Competitivo
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de uso, reprodução total ou parcial da mesma sem a 
autorização especifica da INTEDYA.



A nossa estratégia é o 

baseia-se em nossa experiência e 
capacidade de ajudar os clientes a 
ter um desempenho de mais alto 
nível e, desta forma, criar valor 
sustentável para os seus clientes, 
fornecedores, acionistas e sociedade 
da que fazem parte..

Competitivo”
“Desenvolvimento 

www.intedya.com

AIC| LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

A maior entidade internacional especializada em
CONSULTORIA, AUDITORIA E FORMAÇÃO de
sistemas de gestão normativos segundo padrões
internacionalmente reconhecidos em matéria da
Qualidade, Sustentabilidade, Gestão de Riscos e
Conformidade, Segurança Alimentar e Segurança
e Higiene no Trabalho, colaborando com
organizações públicas e privadas de qualquer
tipo de atividade e dimensão.



DIMENSÃO E PRESENÇA

Com presença real em mais de 16 países em 3 continente, dispomos da capacidade para prestar 

serviço em qualquer país da União Europeia, América e África, formando umas das maiores redes 

internacionais na nossa especialidade.

Desarrollo Competitivo

Mais de 10.000 clientes
em todo o mundo
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AIC| NORMA DE PROTEÇÃO DE DADOS

INSTITUTO NACIONAL ESTADOUNIDENSE DE
NORMAS
Supervisiona o desenvolvimento de normas
para produtos, serviços, processos e sistemas
nos Estados Unidos. Também coordena as
normas dos países dos EUA com as normas
internacionais, para que os produtos dos EUA
possam ser usados em todo o mundo.

ASQ (AMERICAN SOCIETY FOR QUALITY)
Comunidade global de pessoas dedicadas à
qualidade, compartilhando ideias e
ferramentas que fazem o nosso mundo
funcionar melhor.

PACTO GLOBAL DAS NAÇÕES UNIDAS
Iniciativa internacional que promove a
implementação de 10 Princípios
universalmente aceites nas áreas de
Direitos Humanos, Normas do Trabalho,
Meio Ambiente e Combate à Corrupção nas
atividades e estratégia de negócios das
empresas.

ASSOCIAÇÃO ESPANHOLA DE 
NORMALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
Entidade privada sem fins lucrativos criada
em 1986. A sua atividade contribui para a
melhoria da qualidade e competitividade das
empresas, dos seus produtos e serviços.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE
Empresa líder mundial em inspeção,
verificação, analises e certificação.
Atualmente, o Grupo SGS Espanha conta com
mais de 3.700 profissionais, que são o seu
principal ativo.

INDÚSTRIA VERDE
Iniciativa da Organização das Nações Unidas
para o Desenvolvimento Industrial que é uma
aliança global de alto nível com múltiplas
partes interessadas para servir como um
fórum para catalisar, mobilizar e integrar o
trabalho dos esforços de desenvolvimento da
indústria verde em todo o mundo .

ASSOCIAÇÃO ESPANHOLA PARA A QUALIDADE
Com o objetivo de ajudar as empresas
espanholas, principalmente as PME'S, a
melhorar a sua posição no mercado global, a
AEC incentiva a divulgação das melhores
práticas através dos seus 22 Comités e da
organização de uma média de 12 conferências e
congressos por ano.

INSTITUTO NACIONAL ESTADOUNIDENSE DE
NORMAS
Supervisiona o desenvolvimento de normas
para produtos, serviços, processos e sistemas
nos Estados Unidos. Faz parte como membro
da International Organization for
Standardization (ISO) e da International
Electrotechnical Commission..

ENTIDADE ACREDITADA COMO SERVIÇO DE
PREVENÇÃO EXTERNA
Esta entidade está credenciada como serviço
de Prevenção Externa com o Número de
Credenciamento SP27 / 2013 / CA, e pela
Comissão Eletrotécnica Internacional.

CERTIFICADOS, ALIANÇAS
E ASSOCIAÇÕES

Associate Membership

MEMBROS ASSINANTES DO PACTO DO
LUXEMBURGO
A Promoção da Saúde no Trabalho (PST) é
unir os esforços dos empregadores,
trabalhadores e sociedade para melhorar a
saúde e o bem-estar das pessoas no local
de trabalho.

UNIVERSIDADE DE SAN JORGE
Desenvolvimento e entrega conjunta de
diplomas universitários com uma das mais

prestigiosas universidades espanholas.

ASSOCIAÇÃO MUNDIAL DE COMPLIANCE
Associação internacional sem fins lucrativos
formada por profissionais e organizações
interessadas no mundo do compliance e que
tem como objetivo a promoção,
reconhecimento e avaliação das atividades de

conformidade em pessoas jurídicas.

EUROPEAN ASSOCIATION FOR INTERNATIONAL
EDUCATION
Organização liderada pelos seus membros para servir
indivíduos que participam ativamente da
internacionalização das suas instituições por meio de
uma combinação de formação, conferências, aquisição
e intercâmbio de conhecimento.



LEI GERAL DE PROTEÇÃO 
DE DADOS PESSOAIS -

LGPD 
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Um DADO PESSOAL é qualquer
informação numérica, alfabética,
gráfica, fotográfica, acústica ou de
qualquer outro tipo pertencente a
pessoas naturais identificadas ou
identificáveis.

O que são Leis de 
Proteção de dados?

As novas tecnologias permitem que estejamos sempre conectados, mas também abrem a 
porta para novas ameaças à nossa privacidade.
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PRINCÍPIOS DE 
PROTEÇÃO DE 

DADOS
DIREITOS DAS 

PESSOAS

OBRIGAÇÕES DO 
RESPONSÁVEL DOS 

DADOS

COMUNICAÇÕES / 
INTERNACIONAIS 
TRANSFERÊNCIAS 

DE DADOS



1988
Constituição

Federal

1990
Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 

8.078/1990)

2014
Marco Civil da 
Internet (Lei nº 

12.965/2014)

2016
2016 - Decreto de 
Regulamentação do 

Marco Civil da Internet 
(Decreto nº 

8.711/2016)

2019
Política de Segurança 

Cibernética BACEN

Antecedentes

2018
Lei Geral de Proteção de Dados -

LGPD (Lei nº 13.709/2018) 
alterada pela Medida Provisória 
869/2018 (Vigência: Agosto de 

2020)

2020
Entrada em vigor 

LGPD
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Maior dependência 
de sistemas e TICs

Complexidade e 
vulnerabilidade 
da tecnologia 

usada

Volume de 
informação cada 

vez mais
importante

Crescimento 
exponencial de 

redes e usuários 
interconectados

Aumento das 
base de dados 

online

Uso massivo de 
cloud computing

Imaturidade de 
novas 

tecnologias

Alta 
disponibilidade 
das ferramentas 
automatizadas 

para ataques de 
segurança

Técnicas de 
engenharia 

social

Falta de 
conscientização 
e Formação da 

equipe

Rentabilidade 
dos ataques

Ameaças que enfrentamos
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Para isso, os envolvidos no tratamento dos dados pessoais devem cumprir uma série de 
requisitos e aplicar determinadas medidas de segurança, dependendo do tipo de dados 

que possuem, para protegê-los das ameaças que rodeiam o seu tratamento.

A Lei Geral de Proteção de Dados, obriga todas as pessoas, sejam pessoas 
naturais ou jurídicas de dirieito público ou privado, a proteger os dados pessoais 

de pessoas naturais aos quais vierem a realizar tratamento.

Como enfrentar esta situação?

Na INTEDYA temos a solução para:
▪ Gestão de riscos.
▪ Assessorar sobre a implementação das medidas

necessárias.
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OBJETIVO DA LGPD:
“Proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da 

personalidade da pessoa natural."

O regulamento protege os direitos e 
liberdades fundamentais das pessoas 

naturais e, em particular, o seu direito à 
proteção dos dados pessoais, ou seja, 

direito a privacidade.

No Brasil, a privacidade ganhou status de 
direito fundamental da pessoa humana, no 

Codigo Civil, Marco Civil da Internet e 
também na LGPD, entre outros. Garantindo 

assim, ao indivíduo, a liberdade de gerir 
seus dados pessoais e sua vida privada. 

Lei 13.709/18 (LGPD)
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ÂMBITO TERRITORIAL
LGPD: Âmbito de aplicação

Art. 3º da LGPD. O criterio de aplicação
não é a nacionalidade, mas a 
localização geográfica. Sendo no 
Território Brasileiro – estão protegidos 
pela LGPD

ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Tratamento de dados pessoais, somente
nas hipóteses do Art. 7º da LGPD –
expresso consentimento do titular dos
dados pessoais

Excessões Art.4º LGPD- cumprimento de 
obrigação legal.
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LGPD: Âmbito de aplicação

Tratamento de Dados Pessoais Sensíveis
Art.5º, II da LGPD – Dados pessoais sensíveis são sobre origem racial ou étnica, 

convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de 
carater religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, 

dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.

Tratamento de Dados Pessoais de Crianças e Adolescentes
Art.14º da LGPD – Deve ser realizado no melhor interesse da criança e do 

adolescente, com consentimento específico de pelo menos um dos pais ou
responsáveis. Informações sobre o tratamento devem ser claras, acessíveis e 

simples, adequadas ao entendimento das crianças e adolescentes.
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Principios da LGPD
Os princípios relativos ao tratamento de dados pessoais norteiam a
interpretação e a criação das normas.

Previstos no Art.6º da LGPD, os Princípios são: 
da Boa-fé, Finalidade, Adequação, Necessidade, Livre acesso, Qualidade 
dos dados, Transparência, Segurança, Prevenção, Não discriminação, 
Responsabilização e Prestação de contas.

Todos preveem que o Tratamento dos Dados Pessoais devem ser
realizados de forma lícita, leal e transparente em relação ao interessado;
recolhidos para fins determinados, explícitos e legítimos e não processados para
outros fins; adequados, pertinentes e limitados ao necessário em relação à sua
finalidade; exatos e atualizados.; mantidos de forma a que se permita a
identificação das partes interessadas por tempo não superior ao necessário para
os fins do tratamento; tratados de forma a garantir a segurança adequada dos
dados pessoais; garantindo o dever de confidencialidade de todas as partes
envolvidas no tratamento.

Responsabilidade proativa do responsável do tratamento:
tem que ser capaz de demonstrar a conformidade.
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Obrigações do Responsável dos Dados. Responsabilidade Proativa

1

2

3

4

5

6

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 
PROJETO DE LGPD

Identificação e análise da legalidade do tratamento dos dados da organização.

Cumprimento do dever de informação do interessado e, quando for o caso, obtenção de

consentimento para o tratamento da sua informação de carater pessoal.

Formalização de contratos de acesso aos dados por conta de terceiros e contratos de

prestação de serviços sem acesso aos dados por terceiros.

Elaboração de Análise de Risco e Avaliação do Impacto na Proteção de Dados.

Elaboração de Procedimentos de Segurança e implementação de medidas de caráter

técnicas, organizacionais e legais no sistema de informação.

Formação do pessoal e nomeação do Delegado de Proteção de Dados (encarregado).



Obrigações do Responsável dos Dados. Responsabilidade Proativa

Os Responsáveis devem identificar e analisar o tratamento de dados que realizem. Deve ser mantido um Registro
de Atividades de Tratamento

APRECIAÇÃO DE RISCO E
AVALIAÇÃO DE IMPACTO

DEFINIÇÃO
MEDIDAS DE SEGURANÇA

GARANTIR A
CONFORMIDADE COM OS 

DIREITOS

DEFINIÇÃO DE 
RESPONSABILIDADES

DPO

IDENTIFICAÇÃO DE 
TRATAMENTOS E

REGISTRO DE ATIVIDADE

Os responsáveis devem realizar uma ponderação dos riscos do tratamento de dados, e avaliar a realização da
Avaliação de Impacto na Proteção de Dados (AIPD), nos casos exigidos pela norma (elaboração de perfis,
categorias especiais de dados , observação)

Com base nos resultados da análise de risco e avaliação de impacto, deve-se de aplicar as medidas de segurança
técnicas e organizacionais apropriadas para reduzir os riscos de segurança.

O Responsável deverá definir as responsabilidades necessárias e formar o pessoal, no que diz respeito ao
cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Em particular, deve-se nomear o Delegado de Proteção de Dados

O Responsável deverá definir os procedimentos necessários para garantir o cumprimento dos direitos de
informação e transparência, e o exercício dos direitos de acesso, retificação, cancelamento, ...

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
PROJETO DE LGPD



O interessado deu o seu consentimento para o tratamento.

O tratamento é necessário para a execução de um contrato do qual o interessado seja parte.

O tratamento é necessário para o cumprimento de uma obrigação legal.

O tratamento é necessário para proteger interesses vitais do interessado ou de outra 
pessoa.

O tratamento é necessário para o cumprimento de uma missão de interesse público.

O tratamento é necessário para a satisfação dos legítimos interesses do responsável.

1

Legalidade do tratamento

2

3

4

5

O tratamento só será lícito se pelo menos uma das seguintes condições for atendida:

6
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O responsável deverá ser capaz de demonstrar em cláusula destacada das demais
que o interessado consentiu para o tratamento dos seus dados pessoais. Em caso de 

crianças e adolescentes deve ser realizado com consentimento especifico e em destaque, 
dado por um dos pais ou responsável legal.

Cabe ao Controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em 
conformidade com a LGPD.

Caso o consentimento seja fornecido por escrito, esse deverá constar de cláusula 
destacada das demais cláusulas contratuais.

O interessado terá o direito de revogar o seu consentimento a qualquer momento.

É proibido o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento.

O consentimento deve ter finalidade determinada, se for genérica será nula.

Condições de consentimento

1

2

3

4

5

6

O tratamento de dados pessoais deve ser baseado no livre consentimento do 
titular:
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▪ Fornecido ao interessado
▪ Relacionado ao tratamento
▪ Conciso, transparente, inteligível, facilmente acessível
▪ Por escrito, por meio eletrônico ou similar
▪ Inclui a possibilidade de exercer direitos
▪ Medidas tomadas pelo responsável de dados
▪ Conteúdo mínimo
▪ Informação adicional

Informação
Transparência e Informação
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Direitos do titular dos dados

As partes interessadas podem exercer diretamente ou por meio de um representante,
os direitos de:
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CONFIRMAÇÃO E ACESSO

ANONIMIZAÇÃO, 
BLOQUEIO OU 
ELIMINAÇÃO

REVOGAÇÃO DO
CONSENTIMENTO

CORREÇÃO PORTABILIDADE

ALÉM DOS DIREITOS
PREVISTOS NAS 

LEGISLAÇOES ESPARSAS



O que devemos fazer e que mudanças devemos enfrentar?
• Identificar as atividades de tratamento.
• Elaborar avisos normativos e políticas de privacidade.
• Realizar análise de risco e avaliação de impacto na proteção de dados (se aplicável).
• Garantir a segurança dos dados por meio de cópias de backup, controles de acesso,

gestão de mídia, etc...
• Garantir o cumprimento do dever de sigilo e confidencialidade (assinatura de cláusulas).
• Assegurar o cumprimento por parte de terceiros mediante assinatura de contratos de

tratamento externo.
• Identificar dados sensíveis e categorias especiais de dados.
• Definir procedimento para a gestão e comunicação de incidentes e violações de

segurança.
• Definir procedimento de ação para relacionamento e comunicação com a ANPD .
• Identificar as transferências internacionais de dados.
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Pode uma organização
Permitir-se não proteger os dados pessoais?

A Lei Geral de Proteção de Dados não foi concebida para a segurança das empresas, mas 
para salvaguardar os direitos das pessoas naturais, e, especificamente, a sua privacidade.

O nosso dever é informar adequadamente os nossos clientes, colaboradores ... ou aquelas 
pessoas das quais tratamos os dados pessoais, do âmbito da Lei, das obrigações e 

penalidades que a mesma abrange. 
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É um ERRO GRAVE ignorar a obrigação de implementar a LGPD,
simplesmente pelo fato de vê-la como algo secundário.



Nossa estratégia é o 
Desenvolvimento Competitivo.


