1º ano de LGPD
Direitos dos titulares
• Acesso
• Conﬁrmação de tratamento
• Portabilidade
• Anonimização, bloqueio ou
eliminação de certos dados
• Exclusão de dados tratados
com base no consentimento,
com exceções
• Correção
• Oposição
• Revogação do consentimento
• Informações sobre uso
compartilhado de dados
• Revisão de decisões
automatizadas

Penalidades
• Advertência
• Multa simples de até 2%
do faturamento, limitada
à R$ 50 milhões
• Multa diária
• Publicização da infração
• Bloqueio de dados pessoais
• Eliminação de dados
pessoais

Bases legais
• Consentimento
• Cumprimento de obrigação
legal ou regulatória
• Execução de políticas públicas
• Realização de estudos por
órgãos de pesquisa
• Execução de contratos ou de
procedimentos relacionados
• Exercício regular de direitos
em processos administrativos,
judiciais e arbitrais
• Proteção à vida ou à
integridade física do titular
ou de terceiro.
• Tutela da saúde
• Legítimos interesses
• Proteção ao crédito

ANPD
Autoridade Nacional de
Proteção de Dados criada
como Órgão da Administração
Pública Federal, responsável
por zelar, implementar e
ﬁscalizar o cumprimento
da LGPD.

Setores impactados
• Varejo
• Indústria
• Serviços ﬁnanceiros
• Educação
• Marketing
• Saúde
• Recursos humanos
• Entre outros

Princípios
• Finalidade
• Adequação
• Necessidade
• Livre acesso
• Qualidade
• Transparência
• Não discriminação
• Segurança
• Responsabilização e
Prestação de contas
• Prevenção

Principais conceitos da Lei
Dado pessoal

Qualquer informação relacionada a uma pessoa
natural identiﬁcada ou identiﬁcável.

Dado pessoal
sensível

Informações sobre origem racial ou étnica, convicção
religiosa, opinião política, ﬁliação a sindicato ou
organização de caráter religioso, ﬁlosóﬁco ou político,
dado referente à saúde ou à vida sexual, dado
genético ou biométrico.

Tratamento

Toda operação realizada com os dados pessoais, tais
como coleta, classiﬁcação, transmissão, distribuição,
arquivamento, processamento e eliminação.

Titular

Pessoa natural a que se referem os dados pessoais
que são objeto de tratamento.

Controlador

Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou
privado, a quem competem as decisões referentes
ao tratamento de dados pessoais.

Operador

Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou
privado, que realiza o tratamento de dados pessoais
em nome do controlador.

Encarregado

Pessoa indicada pelo controlador e operador para
atuar como canal de comunicação entre o
controlador, os titulares de dados e a Autoridade
Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Próximos passos
• Estruturação e composição da ANPD.
• Normas e regulamentações que serão publicadas
pela ANPD.
• Projeto de Lei 3.420/19 – visa a limitar a multa
aplicada às entidades de direito privado em caso
de vazamentos de dados pessoais.
• Projeto de Lei nº 4.496/2019 – visa incluir no texto
da LGPD a deﬁnição de “decisão automatizada”.
• Projeto de Emenda Constitucional nº 17/19 - visa
a incluir a proteção de dados pessoais entre os
direitos fundamentais do cidadão e ﬁxar a
competência privativa da União para legislar
sobre a matéria.
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