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Vazamento de dados da seguradora AXA 
atingiu 5.400 clientes em Cingapura 
(ZDNet)

Google é multado em US$ 56,8 

milhões por quebra da lei de 

proteção de dados na Europa

(O Globo)

Reino Unido multa Facebook em R$ 2,3 milhões por vazamento 

em eleição dos EUA 
(Folha de São Paulo)

Anthem é condenada a pagar 

clientes por vazamento de dados 

após ataque de hackers  
(SINDSEGRS)

Erro cometido por empregado causa 
vazamento de dados de corretora de 
seguros
(ESecurity Planet)

Grande vazamento de dados afeta 617 
milhões de pessoas 
(TecMundo)

Startup de seguros vaza dados 

sensíveis de clientes 

(Insurance Business Mag)
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Relevância da Proteção a Dados Pessoais

Exemplos de alguns problemas enfrentados pelas empresas envolvidas em incidentes de privacidade
e proteção de dados pessoais

Problemas de 
reputação e 

imagem

Risco de
desvalorização 

das ações e demais 
títulos emitidos

Problemas jurídicos 
junto a órgãos 
governamentais

Desvantagens com 
relação 

a competidores

Perda de clientes e 
parceiros comerciais

relevantes
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1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

1997 20AA 2011

Constituição
Federal

Panorama da Proteção de Dados no Brasil

Lei das 
Interceptações 
Telefônicas

Código de Defesa 
do Consumidor

Lei do Habeas 
Data

2001

Lei do Sigilo 
Bancário

Código Civil

Lei do Acesso a 
Informação

Lei do Cadastro 
Positivo

Marco Civil da 
Internet

LGPD
GDPR

Lei Carolina 
Dieckmann

CFM

2007

Decreto
MCI



Princípios

Livre Acesso e Transparência

Finalidade e  Adequação

Necessidade

Qualidade dos Dados

Segurança e Prevenção

Responsabilização e Prestação de Contas

Não Discriminação
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Lei Geral de Proteção de 
Dados - LGPD

Se aplica Não se aplica

Coleta de 
dados pessoais 

de indivíduo 
localizado no 

Brasil

Tratamento 
realizado no 

Brasil 

Oferta de bens 
e serviços para 
indivíduos no 

Brasil 

Dados provenientes 
e destinados a 

outros países, que 
apenas transitem 

pelo território 
nacional

Uso pessoal, não 
comercial, fins 
jornalísticos, 
artísticos ou 
acadêmicos, 

segurança pública

Âmbito de Aplicação
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Dados e informações
relativas a uma pessoa
viva, identificável ou
identificada

Dados Pessoais

Dados originalmente
reservados somente para
aquele individuo,
restringindo a coleta e o
tratamento pelo
controlador

Dados Pessoais 
Sensíveis

Dados que podem ser
atribuídos a uma pessoa
mediante a adição de
outras informações
complementares

Dados 
Pseudonimizados

Dado relativo a titular
que não possa ser
identificado,
considerando a utilização
de meios técnicos
razoáveis e disponíveis
na ocasião de seu
tratamento

Dados 
Anonimizados

Principais Conceitos
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Origem racial 
ou étnica

Filiação a sindicato 
ou a organização 
religiosa, filosófica 

ou política 

Opinião política Convicção 
religiosa

Saúde e vida 
sexual

Dado genético 
ou biométrico

Dados 
Pessoais 
Sensíveis

Conceito de Dados Sensíveis
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Principais Conceitos
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OPERADOR

PESSOA NATURAL OU JURÍDICA, DE DIREITO
PÚBLICO OU PRIVADO, QUE REALIZA O
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS EM
NOME DO CONTROLADOR

CONTROLADOR
PESSOA NATURAL OU JURÍDICA, DE DIREITO
PÚBLICO OU PRIVADO, A QUEM COMPETEM AS
DECISÕES REFERENTES AO TRATAMENTO DE
DADOS PESSOAIS



Consentimento Execução de 
contrato

Cumprimento
de obrigação

legal

Legítimo
interesse

Processo judicial, 
administrativo ou

arbitral

Pesquisa e 
estudo

Interesse
público

Pela 
Autoridade 

Pública
ou em seu 
benefício

Para a 
proteção de 

crédito

Tutela da 
saúde

Bases Legais para o Tratamento de Dados Pessoais

Proteção da 
vida
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Consentimento Execução de 
contrato

Cumprimento
de obrigação

legal

Processo judicial, 
administrativo ou

arbitral

Pesquisa e 
estudo

Interesse
público

Pela 
Autoridade 

Pública
ou em seu 
benefício

Prevenção à 
fraude

Tutela da 
saúde

Proteção da 
vida

OBS: Proteção ao crédito e o legítimo interesse não
são bases legais aplicáveis ao processamento de dados
pessoais sensíveis
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Bases Legais para o Tratamento de Dados Pessoais Sensíveis



Informação

Acesso
Retificação Eliminação Portabilidade

Restrição de 
processamento

Objeção ao
processamento

Revisão de decisão
automatizada

Revogação do 
consentimento

Informação sobre não 
fornecimento do 
consentimento e 
consequências

Inversão do ônus
da prova

Informação sobre quais 
entidades o dado foi 

compartilhado

Direito de peticionar
contra o responsável

Direitos do 
Titular dos dados

Direitos do Titular 
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Segurança de Dados 

• Art. 46. Os agentes de tratamento
devem adotar medidas de segurança,
técnicas e administrativas aptas a
proteger os dados pessoais de acessos
não autorizados e de situações
acidentais ou ilícitas de destruição,
perda, alteração, comunicação ou
qualquer forma de tratamento
inadequado ou ilícito. (...)

§ 2º As medidas de que trata
o caput deste artigo deverão ser
observadas desde a fase de concepção
do produto ou do serviço até a sua
execução.

Privacy by Design Privacy by Default

Políticas e Planos de 

resposta a Incidentes

Medidas de anonimização

e pseudonimização dos 

dados



Privacy by Design & By Default
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Consiste em garantir que sistemas, projetos, práticas comerciais, produtos e demais operações que envolvam
o manuseio de dados pessoais, possuam uma infraestrutura capaz de preservar e gerenciar sua
privacidade, durante todo o ciclo de vida dos dados.

Privacy by Design – The 7 Foundational Principles (Ann Cavoukian, 2009):

Configuração padrão: por padrão, as configurações de privacidade devem garantir a máxima proteção possível do usuário.

Incorporada ao projeto: a privacidade deve estar incorporada à arquitetura de sistemas e modelos de negócio, como parte
da própria solução e não um adendo.

Funcionalidade total: tem por objetivo garantir a proteção dos dados pessoais sem ter que fazer trocas desnecessárias,
como exemplo, abrir mão da segurança para conseguir mais dados.

Visibilidade e transparência: todos os envolvidos devem estar cientes que os sistemas e negócio são operacionalizados de
acordo com as premissas e objetivos informados.

Respeito pela privacidade do usuário: exige que os operadores dos serviços respeitem os interesses dos usuários,
mantendo altos padrões de privacidade.
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Segurança de ponta a ponta: a segurança das informações deve ser garantida desde a coleta dos dados até o término do
tratamento.

5

Proativa e Preventiva: prever e antecipar eventos que possam comprometer a privacidade, antes de qualquer ocorrência.1



Certificados digitais na gestão do consentimento na LGPD 

• Certificado digital ICP-Brasil: permite a identificação segura e inequívoca do autor
de uma mensagem ou transação feita em meios eletrônicos. Esse documento
eletrônico é gerado e assinado por uma terceira parte confiável (Autoridade
Certificadora) que, seguindo regras estabelecidas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil,
associa uma entidade (pessoa, processo, servidor) a um par de chaves criptográficas.



Certificados digitais na gestão do consentimento na LGPD

• Garantia de sigilo e privacidade – Ao visitar um site "seguro" da web, o computador recebe
o certificado contendo a chave pública desse site, o que é suficiente para criar um túnel
criptográfico, tornando os dados incompreensíveis durante o tráfego, o que confere maior
segurança e mitiga os riscos de um eventual vazamento.

• Controle de acesso a aplicativos – Em vez dos tradicionais usuário e senha, o servidor web
pode solicitar ao usuário que apresente um certificado digital. Isso aumenta o controle de
acesso conferindo maior segurança aos dados armazenados naquela plataforma.

• Assinatura de formulários e impossibilidade de repúdio – Os usuários poderão assinar
os formulários que submetem preenchidos pela web da mesma maneira que fariam
pessoalmente em um balcão de atendimento. Assim, qualquer documento digital assinado com
um certificado digital tem validade jurídica, dispensando-se o uso de papel. Além disso, por ser
possuir uma trilha auditável, é possível saber, com certeza, quem foi o autor de uma transação
ou de uma mensagem.
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Exemplo prático: Consentimento 

Possibilidade de auditar como, quando, por quem e para que o
consentimento foi obtido;

Possibilidade de obtenção do consentimento por meio de qualquer
dispositivo habilitado com um certificado padrão ICP-Brasil; e

Granularidade do consentimento para diferentes tipos de tratamento.

De acordo com a LGPD, o ônus da prova de que o consentimento foi obtido
em conformidade com a lei é do controlador. Ao tratar dados sensíveis como
prontuários médicos, ou dados cuja exposição implica em alto risco, o controlador pode
optar pelo certificado digital como meio de obter o consentimento do titular:
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