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• Já teve documentos roubados ou perdidos? 

• Seu celular é seguro? 

• Você compartilha o computador com estranhos? 

• Você tem antivírus? Seu Firewall esta ativado? 

• Você cadastra seus dados em sites de troca de informações? 

• Você lê os termos e condições de um serviço ofertado pela 
internet? 

• Você joga on line? Você está seguro? 

• Senhas... 

• Seu wifi... 

• Redes sociais... 

• Nuvem... 

• Este site precisa que você aceite os cookies... 

 

Você protege seus dados?  



LGPD 

O que é? 

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) tem como objetivo regulamentar o 
tratamento de dados pessoais de clientes, usuários e colaboradores por parte de 
empresas públicas e privadas, garantindo a privacidade, inviolabilidade da intimidade 
e os diretos humanos.  



LGPD 

O que é? 

• Lei 13.709/18 (baseada na GDPR – General Data Protection 
Regulation europeia) 

 

• Prazo para adequação: agosto/2020 

 

• As penalidades podem provocar um aumento do passivo 
financeiro, pois existe a expectativa de que as multas por não 
conformidade podem chegar a 2% do faturamento global 
ou até o limite de R$ 50 milhões. 
 



 LGPD: estabelece regras e limites para empresas a respeito da coleta, 
armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados 

TRATAMENTO DOS DADOS 

 Dado pessoal sensível (Art. 5º, II): 
• Origem racial ou étnica 
• Convicção religiosa 
• Opinião política 
• Filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político 
• Saúde ou à vida sexual 
• Dado genético ou biométrico 

 O QUE NÃO É DADO PESSOAL?  
Dados anonimizados ou que passam por processo de anonimização não são dados 
pessoais (art. 5º, III e XI): o dado anonimizado é relativo ao titular que não possa 
ser identificado 



FINALIDADE LÍCITA E LEGÍTIMA 

ORIGEM LÍCITA DOS DADOS 

RESPEITO ÀS NORMAS DE  TRATAMENTO E 

GARANTIA DE  SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

GARANTIR EXERCÍCIO DE DIREITOS DOS USUÁRIOS 

Quatro Condições para o Tratamento de Dados 





PRIVACY BY DESIGN 

O Privacy by design representa o emprego de mecanismos/ 

soluções de privacidade durante todo o ciclo de vida dos 
dados.  

 

A privacidade é incorporada à própria arquitetura dos 

sistemas e processos desenvolvidos, de modo a garantir, 

pela infraestrutura do serviço prestado, condições para que o 
usuário seja capaz de preservar e gerenciar sua privacidade e a 
coleta e tratamento de seus dados pessoais. 



Planejamento para abordar 

riscos e alcançar os objetivos 

(6)  

Gestão de não cumprimentos e 

de melhorias contínuas (10) 

Comprometimento da 

liderança e independência da 

função (5.1) 

+ 

Responsabilidades (5.3) 

+ 

Funções de Suporte (7) 

Identificação das obrigações 

dados e avaliação dos riscos 

associados 

 Avaliação de desempenho e 

relatório (9) 

Planejar 

Desenvolver 

Controlar 

Aprimorar 

 Planejamento operacional e 

controle de riscos  (8) 

Estabelecimento da política 

de dados 

Determinação do escopo e 

estabelecimento do sistema 

de gestão de dados(4.3 + 4.4) 

Identificação de questões 

externas e internas (4.1) 

Identificação dos requisitos 

das partes interessadas (4.2) 

Princípios da boa 

governança (4.4) 

Planejar 

ESTABELECIMENTO 

MELHORIA 

LGPD x ISO 27000 



LGPD x ISO 27000 

Lei 13709 ISO 27002 

Capitulo 1 – Disposições 
Gerais 

Item 4.1 – Entendendo a 
organização 

Capitulo 2 – Tratamento de 
dados pessoais 

4.2 – Partes interessadas  
4.3 – Escopo de atuação 
4.4 - Governança 

Capitulo 3 – Direitos do 
Titular 

4.4 – Governança 
5.2 – Politica de Segurança de 
dados 
5.3 - Responsabilidades 
6 – Planejamento 
8 – Riscos 
9 – Melhoria Continua 
 



Lei 13709 ISO 27002 

Capitulo 4 – Tratamento 
de dados pelo poder 
público 

4.2 – Partes interessadas  
4.3 – Escopo de atuação 
4.4 - Governança 

4.4 – Governança 
5.2 – Politica de Segurança de 
dados 
5.3 - Responsabilidades 
6 – Planejamento 
8 – Riscos 
9 – Melhoria Continua 

Capitulo 5 – 
Transferência 
Internacional de dados 

Idem ao anterior 

LGPD x ISO 27000 



Lei 13709 ISO 27002 

Capitulo 6 – Agentes de 
tratamento de dados 

4.4 - Governança 

5.3 - Responsabilidades 
6 – Planejamento 
8 – Riscos 
9 – Melhoria Continua 

Capitulo 7 – Segurança de 
dados 

ISO 27001 

Capitulo 8 – ANPD 4.4 - Governança 

5.3 - Responsabilidades 
6 – Planejamento 
8 – Riscos 
9 – Melhoria Continua 

LGPD x ISO 27000 



Privacy By 
Design 

Estratégia 

Organização e responsabilidade 

Gestão de 
dados 

Politicas e 
Procedimentos 

Transferência de 
dados 

Comunicação, Conscientização e Treinamento 

 
Auditoria 

Avaliação de Impacto 
de Privacidade  

Inventario de Processamento 



LGPD 

O que podemos fazer enquanto profissionais da informação? 

1. Conscientização da LGPD 

2. Assessment 

3. Elaboração do Plano de Ação 

4. Execução 

5. Sustentação 



GAP ANALYSIS 



GAP ANALYSIS 



GAP ANALYSIS 



GAP ANALYSIS 



GAP ANALYSIS 



Assessment 

Relatório de  
Gap Analysis 

Plano de 
Ação 

Adequação 

LGPD 

O que podemos fazer enquanto profissionais da informação? 
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