O QUE É A LGPD?
A Lei Geral de Proteção de Dados (ou LGPD) é uma lei que veio para trazer algumas regras
gerais para toda e qualquer atividade que envolva dados pessoais.
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QUEM SOMOS?
O FAS Advogados, fundado em 2003, é um dos escritórios de advocacia com maior
expertise nomercado de legal marketing, com amplo conhecimento e atuação no setor da
comunicação, sendo referência nesse segmento, buscando, com dinamismo, uma maneira
moderna de atender seus clientes, através da prestação de serviços jurídicos que impactam
positiva e estrategicamente os negócios de seus clientes, com atuação nas mais diversas
áreas do Direito.
A AMPRO – Associação de Marketing Promocional, foi criada em 1993 com o objetivo de
reunir e representar todos os segmentos de marketing promocional do país. Essa
representação se deu por meio da ﬁliação de fornecedores de produtos e de serviços de
Live Marketing, veículos de comunicação, empresas/clientes e proﬁssionais.
Ao longo de nossa história, temos buscado a regulação da atividade de Live Marketing no
país, criando canais de expressão junto aos órgãos municipais, estaduais e federais.
O foco principal é a valorização, o desenvolvimento e o fortalecimento do Live Marketing no
Brasil e no exterior, utilizando a união sinérgica de forças de áreas complementares.
É pela expansão consistente do setor que a AMPRO trabalha.
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O OBJETIVO DESSE GUIA
O objetivo deste guia é apresentar recomendações para o tratamento de dados pessoais
pelas agências de comunicação e campanhas por ela criadas, buscando a adequação dos
procedimentos e práticas à legislação aplicável, observadas as particularidades
do mercado.
Criamos esse guia para trazer para o mercado da comunicação algumas explicações
rápidas sobre a LGPD e um passo a passo simpliﬁcado de como cada agência pode (e deve!)
aplicar as regras da LGPD no seu dia a dia. Recomendamos a leitura na íntegra mas, caso
você queira já dar uma olhada no passo-a-passo, basta clicar em “COMO SE ADEQUAR?”.
Importante! Este guia possui caráter meramente informativo e não tem objetivo de
substituir uma avaliação individualizada e o aconselhamento jurídico adequado.
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O QUE É A LGPD?
A Lei Geral de Proteção de Dados (ou LGPD) é uma lei que veio para trazer algumas regras
gerais para toda e qualquer atividade que envolva dados pessoais.
Os dados pessoais são os dados que
permitem identiﬁcar uma pessoa (como
nome completo e CPF) ou derem a
possibilidade de identiﬁcar se combinadas
(endereço, data de nascimento, IP...), eles
serão dados pessoais e a LGPD será
aplicável.

Alguns dados precisarão de uma atenção
especial

–

são

os

dados

pessoais

sensíveis: dados que digam respeito a
origem racial ou étnica, convicção religiosa,
opinião política, ﬁliação a sindicato ou a
organização de caráter religioso, ﬁlosóﬁco
ou político, dado referente à saúde ou à
vida sexual, dado genético ou biométrico.
Uma vez conﬁrmada a utilização de dados pessoais, a agência deve se organizar para que
esses dados sejam facilmente localizados e acessados (para facilitar o cumprimento das
atividades da agência, de obrigações legais do cliente ou mesmo atender aos direitos dos
titulares, conforme o caso). Isso pode ser realizado com a adoção de algumas medidas,
como, por exemplo:
• Rotular bases de dados (p.e. conforme origem e ﬁnalidade).
• Categorizar os tipos de dados existentes para cada base de dados (p.e., nome,
e-mail, CPF).
• Categorizar

os

tipos

de

titulares

para

cada

base

de

dados

(colaboradores, prestadores de serviço, consumidores do cliente, usuários de
aplicativo...).
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• Estabelecer medidas de segurança da informação (p.e. restringir quem pode ter
acesso aos dados, utilizar mecanismos de segurança física ou tecnológica...).
Não existe uma receita pronta, e a agência deverá avaliar o que funciona na sua
operação cotidiana.

EU FAÇO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS?
Todos aqueles que desempenham alguma atividade envolvendo informações que
identiﬁquem ou permitam identiﬁcar uma pessoa física (ou, como diz a Lei, pessoa natural),
faz tratamento de dados pessoais.
As agências têm um papel fundamental no mercado da comunicação, especialmente na
relação das marcas com seus consumidores, muitas vezes sendo a grande – se não a
principal – ponte de contato entre eles.
Assim, as agências normalmente lidam com uma grande quantidade de dados em nome
seus clientes. Quando esses dados permitirem identiﬁcar pessoas físicas (pessoas naturais)
de

forma

direta

ou

indiretamente,

eles

serão

considerados

dados

pessoais.

A LGPD é aplicável a qualquer pessoa física (desde que com ﬁnalidade comercial) ou
jurídica, a qual, de algum modo, lide com dados pessoais e prevê que o tratamento de
dados pessoais requer um cuidado diferenciado.
Dessa forma, se a sua agência coletar, receber, compartilhar, armazenar dados pessoais,
ela deve se atentar às disposições da LGPD.

NA PRÁTICA
A agência vai criar ou gerenciar uma landing page para os consumidores
preencherem os dados com intenção de gerar leads para o cliente? Tratamento
de dados pessoais.
O cliente enviará uma base de dados contendo nomes e CPF para a agência
avaliar os perﬁs, organizar, segmentar e contatar ou procurar perﬁs semelhantes
nas redes sociais? Tratamento de dados pessoais.
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DEFINIÇÕES IMPORTANTES
Agente de Tratamento: São aqueles que fazem o tratamento de dados pessoais, que
podem ser pessoas jurídicas de direito privado (empresas), pessoas jurídicas de direito
público (governo) ou até mesmo uma pessoa física. Os agentes de tratamento são divididos
entre “controlador” e “operador”.
Controlador: É o agente de tratamento que decide e controla o tratamento dos dados
pessoais. Na relação das agências, o controlador normalmente será o cliente (marca), mas
poderá ser a agência (por exemplo em projetos proprietários). O controlador pode tratar os
dados diretamente, ou através de um ou mais operadores.
Dado anonimizado: É o dado pessoal que passou por algum procedimento em que a
identiﬁcação de uma pessoa natural não será possível considerando a utilização de
recursos técnicos e/ou ﬁnanceiros razoáveis.
Dado pessoal: É qualquer informação que, isolada ou combinada com outras, identiﬁque
ou possibilite a identiﬁcação de uma pessoa física. Ou seja, é considerado dado pessoal não
apenas aquele que identiﬁque uma pessoa diretamente (como, por exemplo, nome
completo, CPF, etc.), mas também qualquer dado que, combinado com outras informações
(como gênero, nacionalidade, estado civil, dentre outros), permitam identiﬁcar uma
pessoa.
Dado pessoal sensível: É o dado pessoal relacionado com origem racial ou étnica,
convicção religiosa, opinião política, ﬁliação a sindicato ou a organização de caráter
religioso, ﬁlosóﬁco ou político, relativo à saúde ou à vida sexual, e ainda, dado genético ou
biométrico vinculado a uma pessoa natural.
Operador: É o agente de tratamento contratado pelo controlador apenas para tratar e
operar os dados pessoais e não tem autonomia na decisão sobre tratamento de dados
pessoais (normalmente a agência será um operador).
Tratamento: Qualquer operação realizada com dados pessoais, como coleta, utilização,
transmissão, arquivamento, armazenamento, eliminação, etc.
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SOU CONTROLADOR OU OPERADOR?
Quando estamos falando de tratamento de dados pessoais, é extremamente relevante
entender quem é controlador e quem é operador, pois isso ajudará na deﬁnição dos papeis
e responsabilidades pelo tratamento

CONTROLADOR

OPERADOR

Determina o que
pode e deve ser
feito com o dado

Realiza o tratamento
dos dados conforme
regras do controlador

O operador pode até sugerir atividades que entenda pertinentes, mas, no ﬁnal das contas,
quem decidirá o que pode ou não ser feito é o controlador (que normalmente será o
cliente/marca).
Então, para que você possa entender em que papel está atuando, deve se perguntar: quais
dados pessoais serão tratados? Por iniciativa própria ou por solicitação de terceiro (cliente
ou agência)? A quem pertencerá o resultado desse tratamento?
Normalmente, as agências serão controladoras em projetos proprietários e operadoras em
projetos de seus clientes (não importando se o projeto já veio do cliente ou se a agência foi
contratada para idealizar e desenvolvê-lo!).
Deﬁnida sua atuação, você deverá veriﬁcar a forma de viabilizar o tratamento dos dados
pessoais.

LGPD

NA PRÁTICA
CONTROLADOR

OPERADOR

Decide quais atividades de tratamento

Pode sugerir, mas só pode realizar as

a operador pode desempenhar

atividades autorizadas pelo controlador

Responsável pela legalidade da base que

Responsável pela base que gerar

compartilhar com o operador

para o controlador

Exige dos operadores se responsabilizem
pelo tratamento (inclusive por
subcontratados, se o caso)

Deﬁne quais os padrões mínimos devem
ser adotados (local de armazenamento,
requisitos de segurança, procedimentos
de retenção e eliminação)

Deve se responsabilizar pelas atividades
que desempenhar e exigir que os
subcontratados também o façam (se
autorizado subcontratar)

Deve assegurar que consegue cumprir ou
fazer cumprir (em caso de subcontratados)
os padrões mínimos do controlador
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O QUE É “FINALIDADE” NO PROCESSO DE TRATAMENTO
DE DADOS?
Finalidade nada mais é que o objetivo pelo qual o tratamento será feito (Vender mais
produtos, convidar para um evento, aumentar a base de dados, fornecer para autoridade
policial...). E, por ser o motivo do tratamento, a ﬁnalidade é um dos aspectos mais
importantes a ser observados.
Assim, a pergunta que a agência deve se fazer (ou fazer ao cliente) é: por que faremos essa
atividade?
Nesse momento, deve-se, ainda, avaliar se os

NA PRÁTICA

dados pessoais que estão sendo tratados são

Se a intenção é criar uma base de dados com

adequados (se as informações utilizadas
são compatíveis com a atividade realizada) e
necessários (se o tratamento é realizado
apenas

com

os

dados

pessoais

que

realmente sejam essenciais).
Lembrando, quem precisa deﬁnir essas
questões é o controlador!

informações de consumidores para realizar
marketing direto via e-mail, preciso pedir dados
como CPF ou endereço? Provavelmente não.
Se estivermos falando de uma ação comercial
com distribuição de amostra em que haja
limitação de 1 por participante, começa a fazer
mais sentido a coleta do CPF e até mês endereço
(para

fazer

a

entrega

desse

produto,

por exemplo).

Finalidade nada mais é que o objetivo pelo qual o tratamento será feito (Vender mais
produtos, convidar para um evento, aumentar a base de dados, fornecer para autoridade
policial...). E, por ser o motivo do tratamento, a ﬁnalidade é um dos aspectos mais
importantes a ser observados.
Assim, a pergunta que a agência deve se fazer (ou fazer ao cliente) é: por que faremos essa
atividade?
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LGPD PROÍBE O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS?
Não necessariamente, a LGPD regula o tratamento de dados pessoais, proibindo algumas
práticas algumas práticas pelo mercado em geral.
Para se ter certeza que a agência está realizando um tratamento autorizado, a atividade
deve se encaixar em alguma das hipóteses da LGPD: são 10 situações (autorizadoras) para
tratar dados pessoais e 8 para dados pessoais sensíveis:

Tratamento de Dados
Pessoais

Tratamento de Dados
Pessoais Sensíveis

• Mediante consentimento

• Mediante consentimento

• Cumprimento de obrigação legal ou regulatória

• Cumprimento de obrigação legal ou regulatória

• Políticas públicas

• Políticas públicas

• Estudos por órgão de pesquisa

• Estudos por órgão de pesquisa

• Para cumprir um contrato celebrado

• Para se defender em um processo

com o Titular
• Para se defender em um processo
• Para proteger a vida ou a integridade física
de alguém
• Tutela da saúde (serviços de saúde)

• Para proteger a vida ou a integridade física
de alguém
• Tutela da saúde (serviços de saúde)
• Pra evitar fraude em processos de identiﬁcação/
autenticação (biometria)

• Legítimo interesse
• Proteção do crédito

TRATAMENTO COM BASE NO CONSENTIMENTO
Sempre que falarmos em tratamento de dados pessoais, precisamos ter em mente que um
dos principais objetivos da LGPD é devolver o controle do “uso” dos dados pessoais ao
titular. Assim, o consentimento é uma das bases legais mais amplas para qualquer
tratamento.
Como obter o consentimento: Não há uma fórmula padrão de como se obter o
consentimento. Apesar de ser recomendável que seja dado preferencialmente por escrito,
qualquer forma que possa ser legalmente comprovada é válida (como opt-in em
plataformas digitais ou via gravação telefônica para telemarketing).
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O consentimento deverá ser livre (ou seja, o titular não pode ser forçado a dá-lo),
informado (o titular deve estar ciente das implicações que envolvam o consentimento)
e inequívoco (deve-se ter o mínimo de certeza que aquele que consentiu de fato podia
fazê-lo). Além disso, o consentimento deverá ser especíﬁco para ﬁnalidades
determinadas. Por isso, devem ser apresentadas ao titular quais as ﬁnalidades do seu
consentimento.
Limitações: Ainda que o consentimento tenha uma maior amplitude de aplicação, é
importante que se tenha em mente que ele pode ser revogado a qualquer momento
pelo titular, que poderá, inclusive, solicitar a eliminação de seus dados pessoais tratados
com base no consentimento – e nesses casos o tratamento deverá ser interrompido.
O titular sempre deve ter a possibilidade de não outorgar o consentimento, devendo ser
informada das consequências dessa opção, por exemplo, limitação de funcionalidades
disponíveis e até mesmo impedimento de usar os serviços.
E mais, o agente de tratamento deverá guardar os dados pessoais tratados com base no
consentimento de forma organizada a facilmente acessível, pois o titular poderá solicitar
cópia integral dessas informações a qualquer tempo.

NA PRÁTICA
Em uma promoção comercial, os dados dos ganhadores precisam ser enviados
para a SECAP – esse tratamento se enquadraria no cumprimento de obrigação
legal ou regulatória.
Em um evento (físico ou digital) é preciso credenciar e permitir que os inscritos
participem das atividades que se inscreveu/contratou – esse tratamento se
enquadraria na execução de contrato a pedido do titular.
O tratamento não se encaixa em nenhuma das outras hipóteses? Será necessário
o consentimento.

LGPD

13

O LEGÍTIMO INTERESSE SE APLICA PARA MARKETING
E PUBLICIDADE?
Atualmente não há qualquer proibição legal quanto a sua fundamentação no legítimo
interesse para ações de publicidade ou de marketing. Inclusive, a LGPD fala expressamente
do uso dessa base legal para apoio e promoção de atividades do controlador. Esse uso
também é possível na legislação europeia, inspiração para o texto da LGPD.
A opção pelo legítimo interesse deve ser realizada com cautela, especialmente por não
estar deﬁnida de forma muito clara na Lei. E considerando a intenção do legislador em
regular a forma de utilização de dados pessoais, recomendamos que esta prerrogativa seja
utilizada com atenção.
Outras bases legais: Para o mercado da comunicação, destacamos ainda as seguintes
bases legais: (i) para o cumprimento de obrigação legal – quando alguma lei, regulamento
ou instrução normativa obrigar o controlador a realizar um tratamento; (ii) para execução
de contrato - quando o tratamento de dados pessoais é necessário para cumprir algum
contrato junto ao titular de dados, ou a seu pedido; e (iii) para exercício de direito em
processo – o agente de tratamento tenha que utilizar dados pessoais para se defender em
uma ação judicial, administrativa ou arbitragem.

NA PRÁTICA
Para saber se o legítimo interesse é aplicável, o controlador deve seguir fazer as
seguintes análises:
i.
ii.
iii.
iv.

A atividade desempenhada é legítima (não é irregular nem ilícita)?
Utiliza apenas os dados pessoais estritamente necessários?
O contato é realizado de forma compatível (não intrusiva) e há um
balanceamento dos interesses do controlador com os direitos
fundamentais do titular?
São adotadas medidas com objetivo de evitar/mitigar riscos e prejuízos?

+

Elaborar o RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS

LGPD
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EXEMPLOS PRÁTICOS
Uma vez que se tenha deﬁnidos (i) quais os dados pessoais a serem tratados e (ii) as
ﬁnalidades de tratamento, será possível veriﬁcar qual a autorizadora legal aplicável (ou
autorizadoras! Um tratamento de dados pessoais poderá ser embasado em mais de um
dos casos acima).
O tratamento de dados feito nessas condições, portanto, não é considerado “errado” ou
“abusivo”. Por exemplo:

LGPD
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E OS DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS?
Quando o tratamento realizado for sobre dados pessoais sensíveis, há algumas limitações no rol de
autorizadores legais. Não é possível tratá-los com base no legítimo interesse, por exemplo.
E mais, dados pessoais sensíveis referentes à saúde não poderão, em nenhuma hipótese, ser
compartilhados com ﬁns de obter vantagem econômica. Atualmente essa limitação é aplicada apenas
para saúde. Mas a ANPD poderá, no futuro, ampliar para outros dados pessoais sensíveis.
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E QUANDO ENCERRAR O TRATAMENTO DE
DADOS PESSOAIS?
O “depois” é tão importante quanto o “durante”. Assim que o job tiver se encerrado, a
agência precisa veriﬁcar o que precisa (e o que pode) ser feito com a base de dados
geradas.
Essas questões devem primeiramente ser alinhadas com o controlador e estar em
conformidade com a LGPD (especialmente as 10 hipóteses autorizadoras de tratamento de
dados pessoais ou 8 de dados pessoais sensíveis).
Em algumas situações, a agência terá que devolver a base de dados ao seu cliente e
eliminar qualquer vestígio de dados pessoais. Em outros casos, pode ser que a agência
precise manter a base de dados por um período mínimo (para cumprir uma obrigação
legal, por exemplo).

NA PRÁTICA
A agência precisa ter alinhado com o cliente o que acontecerá com os dados
pessoais quando o job for encerrado.
A agência precisará fazer tomar alguma medida adicional? Se sim, (por exemplo,
uma prestação de contas de uma promoção comercial), terá motivos para
permanecer com dados pessoais. Se não, o ideal é que os dados pessoais sejam
excluídos.
Isso deve, preferencialmente, ser estabelecido no contrato Agência – Cliente ou
mesmo em um documento próprios (conhecido como Acordo de Tratamento de
Dados).
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QUAIS OS DIREITOS DO TITULAR DE DADOS PESSOAIS?
A LGPD estabelece que o titular pode, a qualquer momento, fazer uma série de solicitações
ao controlador. São elas:
• Conﬁrmação de tratamento;
• Acesso aos seus dados;
• Correção de seus dados
• Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou
tratados em portabilidade dos seus dados
• Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular
• Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso
compartilhado de dados;
• Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as
consequências da negativa;
• Revogação do consentimento

É importante que a agência adote meios e mecanismos que permitam o cumprimento
dessas ações em caso de solicitação pelo titular.
Essas solicitações devem ser atendidas preferencialmente de forma imediata – ou em
prazo razoável.

NA PRÁTICA
Se a agência receber alguma solicitação de um consumidor do cliente (por
exemplo exclusão), basta apagar os dados, certo? NÃO!
Quem deve decidir como e o que fazer com relação à solicitação do consumidor
será o cliente. Por isso, comunique ao cliente com a maior brevidade possível (de
preferência imediatamente) para que ele possa adotar as medidas necessárias.
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RESPONSABILIDADE PELO TRATAMENTO DE DADOS
A responsabilidade pelo tratamento de dados pessoais
na LGPD, principalmente quando realizado de forma
incorreta, é objetiva e pode ser solidária.
Na prática, responsabilidade objetiva signiﬁca que não importa se
o agente de tratamento teve ou não a intenção ou não de tratar os
dados pessoais de forma indevida (por exemplo, sem a autorização
do titular). Se o tiver feito, poderá ser penalizado.
Por sua vez, a responsabilidade solidária signiﬁca que, em certas
situações, o agente de tratamento poderá ser responsabilizado,
ainda que o tratamento tenha sido realizado por outro agente de
tratamento.
Traduzindo: é importância que toda a cadeia adote todas para que
o tratamento dos dados pessoais da relação cliente – agência –
fornecedores ocorra dentro da lei e assim, evitar que uma parte
seja punida por uma falha da outra.

O principal objetivo da
LGPD é evitar que dados
pessoais sejam utilizados
para
ﬁnalidades
indevidas. Para isso, é
essencial que todos os
envolvidos na cadeia de
tratamento se comprometam a realizar as
atividades de forma
adequada e- e a agência,
como “meio de campo”
nas relações dos clientes
com os fornecedores,
tem um papel especialmente importante.
Para isso, na medida do
possível, formalize todas
as relações da agência,
especialmente aquelas
que
envolverem
tratamento de dados
pessoais, por exemplo:
• Caso a agência vá tratar
dados pessoais para um
cliente,

celebrem

um

Acordo de Tratamento de
Dados

estabelecendo

de

forma clara os parâmetros
das atividades (quais dados
serão tratados, como eles
serão

gerados/obtidos,

quais

as

atividades

tratamento,

de

ﬁnalidades,

medidas de segurança a
serem

adotadas,

o

que

deverá acontecer após o
término dos trabalhos.
• Caso

a

agência

vá

subcontratar atividades de
tratamento (desde que isso
não

seja

proibido

pelo

cliente), celebre Acordo de
Tratamento de Dados com
os fornecedores, sempre
compatibilizando

as

atividades desempenhadas
pelo fornecedor com as
autorizações
pelo cliente.

concedidas
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QUAIS AS PENALIDADE PREVISTAS NA LGPD?
Em caso de descumprimento das regras impostas pela LGPD quanto ao tratamento de
dados pessoais, poderão ser aplicadas as seguintes sanções:
•

Advertência

•

Multa simples ou diária de até 2% do faturamento do conglomerado
no Brasil limitada a R$50 milhões por infração

•

Tornar a infração pública

•

Bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a
sua regularização;

•

Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração

•

Suspensão do funcionamento do banco de dados

•

Suspensão das atividades de Tratamento dos Dados Pessoais

•

Proibição das atividades de Tratamento de Dados Pessoais

Ainda que o valor máximo da penalidade seja bastante elevado, as outras possíveis
sanções podem ser tão ou mais gravosas, dependendo o caso, pois envolvem dano
reputacional e podem até mesmo inviabilizar alguma operação da empresa.
Para estabelecer qual a punição que será aplicada, além da gravidade da infração e
extensão do dano, será levada em conta a boa-fé do infrator, a adoção de medidas
corretivas e até mesmo a adoção de políticas de boas práticas de governança.

NA PRÁTICA
As multas da LGPD só poderão começar a ser aplicadas em 01/08/2021. Mas não
impede que outras penalidades sejam aplicadas se a LGPD for descumprida (por
exemplo, do Código de Defesa do Consumidor).
Por isso, ainda sim é importante que a agência busque sua adequação às
exigências da LGPD
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BASTA CUMPRIR A LEI PARA ESTAR
EM CONFORMIDADE?
Não. Ainda é preciso criar procedimentos e mecanismos para comprovar que a lei foi
cumprida, está sendo cumprida e continuará sendo cumprida. É o princípio da
accountability.
Para comprovar que a LGPD está sendo cumprida, cada empresa deverá analisar suas
operações juntamente com equipes técnicas (inclusive de apoio jurídico e tecnológico) para
identiﬁcação de possíveis gaps e adotar medidas corretivas (como ajustes dos contratos,
termos de responsabilidade e Políticas de Privacidade) e preventivas (como realização de
treinamento constante de seu pessoal).
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COMO SE ADEQUAR?
O processo de adequação é único para cada agência. Existem, contudo, alguns pontos que
são comuns a todos e podem ajudar sua agência.

1
2
3

Mapear os dados pessoais sendo tratados pela agência:
São apenas dados cadastrais? Há informações que mereçam atenção especial
(p.e. dados pessoais sensíveis? dados de crianças?).

Mapear quais as atividades de tratamento sob responsabilidade da agência:
A agência recebe uma base já existente

a agência deve se certiﬁcar que esses dados

possam receber o tratamento pretendido.
A agência realiza a coleta de dados pessoais

deverá implementar avisos de privacidade.

Identiﬁcar a posição da agência no tratamento:
Quando agência for operadora

alinhar previamente o que o cliente deseja e

permite que seja feito.

Identiﬁcar a autorizadora legal que permite o tratamento:
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O tratamento depende de consentimento?

assegurar que ele foi dado de forma livre,

informada e inequívoco para ﬁnalidade determinada.
Será usado o legítimo interesse?

preparar (ou exigir o preparo do relatório de impactos

à proteção de dados).
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Adotar mecanismos para garantir os direitos dos titulares:
Estabelecer um procedimento de consulta às base de dados para assegurar os direitos,
como de conﬁrmação, acesso, anonimização, bloqueio dos dados.

adotar mecanismos para demonstrar que a lei está sendo cumprida:
Prepara manuais, roteiros, guias, políticas, contratos e outros documentos e
procedimentos que formalizem os cuidados adotados pela agência com relação
à proteção de dados pessoais.
Estar preparado para eventuais tratamentos indevidos:
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Caso um tratamento indevido ocorra, será necessário colocar à prova todos os passos
anterior: localizar qual o incidente, qual a base impactada, mostrar as medidas que foram
adotadas previa e posteriormente ao incidente – além de comunicar os stakeholders
relevantes, conforme o caso (ANPD, titulares, clientes, fornecedores...).

O QUE É A LGPD?
O QUE É A LGPD?
A Lei Geral de Proteção de Dados (ou LGPD) é uma lei que veio para trazer algumas regras
A
Lei Geral
Proteção
de Dados
(ou LGPD)
é umadados
lei quepessoais.
veio para trazer algumas regras
gerais
para de
toda
e qualquer
atividade
que envolva
gerais para toda e qualquer atividade que envolva dados pessoais.

