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Regulamentar a LGPD

Fiscalizar o cumprimento da 

legislação

Aplicar sanções  

Elaborar as diretrizes do Plano 

Nacional de Proteção de Dados

Responsabilidades Equilíbrio 

Proteção de dados pessoais 

Livre iniciativa/concorrência 

Inovação

Segurança jurídica

Atração de investimentos

Transferência internacional de dados 

Estabelecimento de uma cultura de 

proteção de dados 

Autonomia e corpo técnico qualificado 

Conselhos 

Conselho Diretor 

Conselho Nacional de Proteção 

de Dados

Autoridade Nacional de Proteção de Dados



A LGPD traz diversas obrigações, porém muitos 

benefícios e oportunidades para todas as 

instituições, na medida que proporciona segurança 

jurídica, vantagens competitivas e um ambiente 

propício para atrair investimentos, desenvolver-se 

economicamente e ganhar competitividade no 

cenário internacional.

Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD



✓ Manter registro das operações de tratamento 
de dados.

✓ Elaborar relatório de impacto à proteção de 
dados pessoais.

✓ Informar ao titular dos dados e a ANPD as 
violações de segurança dos dados pessoais 
que possam causar risco ou dano relevantes, 
com as devidas medidas de contenção ou 
mitigação.

✓ Informar ao titular dos dados, caso haja 
alguma alteração na validade para a coleta de 
dados.

✓ Responder aos meios legais se causar danos a 
terceiros por violação.

✓ Confirmar a existência ou providenciar o 
acesso a dados pessoais, mediante requisição 
do titular.

✓ Divulgar os tipos de dados coletados.

✓ Descrever a metodologia utilizada para a 
coleta e compartilhamento de dados.

✓ Descrever a metodologia utilizada para 
garantir a segurança das informações.

✓ Avaliar de forma permanente as salvaguardas 
e mecanismos de mitigação de riscos 
adotados.

✓ Indicar o Encarregado de Dados Pessoais e 
divulgar publicamente as suas informações de 
contato.

✓ Aceitar reclamações, 

comunicações e prestar

esclarecimentos aos

titulares de dados.

Principais Obrigações da LGPD



✓ A LGPD estabeleceu 10 princípios que devem ser observados nas 
atividades de tratamento de dados pessoais:

Princípios da LGPD

Necessidade

Transparência
Segurança

Responsabilização e prestação de contas



Durante o processo de coleta, os agentes de tratamento 

devem primar pela minimização dos dados pessoais a 

serem obtidos. Esta orientação está relacionada ao 

princípio da necessidade, que determina a limitação do 

tratamento ao mínimo necessário para a realização de 

suas finalidades, com abrangência dos dados 

pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação 

às finalidades do tratamento de dados.

Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD



Dado Anonimizado (art. 5º, III) é o dado 
relativo a titular que não possa ser 

identificado, considerando a utilização de 
meios técnicos razoáveis e disponíveis na 
ocasião de seu tratamento, por meio do 

processo de Anonimização (art. 5º, XI), no 
qual um dado perde a possibilidade de 

associação, direta ou indireta, a um indivíduo.

Anonimização



A pseudonimização é o tratamento por meio do qual um dado perde 
a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo, 
senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo 
controlador em ambiente controlado e seguro. A pseudonimização
é uma boa prática que deve ser adotada no contexto de tratamento, 
sempre que possível. 

✓ As técnicas pseudonimização são particularmente importantes para 
garantir a confidencialidade dos dados e mitigar impactos aos titulares de 
dados relacionados a incidentes de segurança.

✓ A pseudonimização se refere a um conjunto de técnicas, das quais podem 
se destacar a cifragem com uso de chave secreta, funções hash e uso 
de tokenização. A partir disso, fica evidente a importância da criptografia 
para a pseudonimização.

Pseudonimização



✓ Mudança de paradigmas.

✓ Privacidade por padrão desde a sua 
concepção.

✓ Minimização na coleta de dados 
pessoais.

✓ Anonimização e Pseudonimização. 

✓ Avaliação das políticas e normas da ICP-
Brasil (DOC-ICP).

✓ Reformulação de contratos e acordos de 
compartilhamento e transferência de 
dados (mapeamento e registro).

✓ Instrumentos e mecanismos de 
salvaguarda.

✓ Transparência, livre acesso e prestação 
de contas.

Adequação da ICP-Brasil

Busca do equilíbrio por meio da compreensão das salvaguardas previstas na LGPD e os 
limites trazidos pelos princípios previstos no art. 6º, da adoção correta de bases legais 
previstas nos art. 7º e 11 no tratamento de dados pessoais e dos direitos dos titulares 
previstos no art. 18 da LGPD.
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