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Cenário Brasileiro – Lei de Proteção de Dados Pessoais

• Lei nº 13.709/2018 (Lei de Proteção de Dados Pessoais) – em vigor a partir de 15/08/2020

Qual a legislação -chave?

• Informações relacionadas a pessoa natural identificada ou identificável

O que são dados pessoais?

•Tratamento de dados pessoais, incluindo meio digital, com o fim de proteger a liberdade, privacidade e livre 
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural

Objeto e finalidade

•Tratamento no Brasil

•Oferta de produtos ou serviços no Brasil

•Tratamento de dados de indivíduos localizados no Brasil

•Dados pessoais apenas coletados no Brasil

Aplicabilidade
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Fluxo de Dados

Que tipo de dados 
são tratados e com 

qual finalidade?

Quais são as áreas 
que tratam dados 

pessoais?

Como e por quem 
a coleta de dados 
pessoais é feita?

Privacy by design –
desde a concepção 

do produto ou 
serviço



4

Requisitos 
Legais

Consentimento

Cumprimento 
de obrigação 

legal ou 
regulatória 

pelo 
controlador

Necessário a 
execução de 
contrato ou 

procedimentos 
preliminares 

requerido pelo 
titular dos dados

Legítimo 
interesse do 

controlador ou 
de terceiro

Exemplos
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Mindset
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Mapa da Proteção de Dados
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Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD
Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018

• O que precisamos saber sobre a nova lei? 

ABRANGÊNCIA

• Toda pessoa natural ou 
jurídica (direito público 
ou privado) que realize 
qualquer tratamento 
de dados pessoais 
(Art. 1º)

• Alcança empresas que 
não possuem nenhum 
estabelecimento no 
Brasil, mas que têm 
atividade no país 
(Art. 3º)

PROTEÇÃO

• O tratamento de dados 
pessoais deve observar 
10 princípios (Art. 6º)

• O tratamento de dados 
pessoais é autorizado 
apenas em 10 situações 
(Art. 7º)

• Os titulares dos dados 
têm amplos direitos a 
informação, acesso, 
retificação, oposição, 
cancelamento etc. 
(Arts. 17 a 22)

INFORMAÇÃO

• Toda empresa deverá 
nomear o Encarregado 
(DPO – Data Protection
Officer) (Art. 41)

• Dever de notificação de 
incidentes e falhas de 
segurança envolvendo 
dados pessoais 
(Art. 48)

• Estabelecimento da 
Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados, que 
será responsável por 
garantir o cumprimento 
da lei (MP 869/2018)

SANÇÕES (Art. 52)

• Advertência

• Multa de 2% sobre o 
faturamento do grupo 
no Brasil (máx. R$ 50 
milhões) por infração

• Multa diária 
(máx. R$ 50 milhões)

• Publicização da infração

• Bloqueio do tratamento 
de dados pessoais

• Eliminação dos dados
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Exemplo de Áreas Envolvidas

JURÍDICO

COMPLIANCE

TI E SEGURANÇA CIBERNÉTICA>> TI 
INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES

RECURSOS HUMANOS

COMUNICAÇÃO E MARKETING

P&D / ENGENHARIA / PRODUTO
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Boas Práticas e Medidas Adicionais Sugeridas

Procedimentos para 
reclamações dos 

titulares de dados
Ações educativas

Mecanismos internos 
de supervisão e de 
mitigação de riscos

Programas de 
governança em 

privacidade

Política de Melhores 
Práticas e 

Governança
Seguro Contratos de 

tratamento de dados
Canal de 

comunicação

Procedimentos e 
respostas a 
incidentes

Revisão de cláusulas e 
contratos com 

terceiros 
(fornecedores/ 

clientes)

Aspectos trabalhistas
Sistemas de 
segurança



Este material tem caráter informativo e deve ser utilizado apenas para 
discussão, não podendo ser utilizado isoladamente para a tomada de decisões. 
Aconselhamento legal específico poderá ser prestado por um de nossos 
advogados. Direitos autorais são reservados ao Demarest Advogados. 

demarest.com.br

Marcia Cicarelli

mcicarelli@demarest.com.br

(55 11) 98145-4165


