Privacidade e Proteção de Dados Pessoais
O que esperar da atuação da ANPD a partir de agosto?
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Impactos sobre o negócio
LGPD

LGPD Vigente

Sanções Adm.

Posicionamento

Início da vigência da LGPD
em setembro de 2020.

Aplicação de sanções a
partir de agosto de 2021.

Estratégia organizacional
para condução do tema.

A lei encontra-se vigente,
podendo ser objeto de
questionamentos judiciais e
administrativos (e.g., por um
titular, pelo Ministério Público ou
por órgãos de defesa dos
direitos do consumidor).

Advertência com prazo para adoção
de medidas corretivas
Multa Simples (2% do faturamento,
chegando a 50 milhões de reais)
Multa Diária (chegando a 50 milhões
de reais)
Divulgação da Infração
Bloqueio e Eliminação dos dados que
se referem a infração
Suspensão Parcial ou Total do
Tratamento de Dados
Proibição Parcial ou Total do
Tratamento de Dados

https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/09/30/cyrela-e-multada-em-r-10-mil-por-infracao-a-lei-geral-de-protecao-de-dados.ghtml
https://6minutos.uol.com.br/economia/custo-por-vazamento-de-dados-de-empresas-no-brasil-cresce-mais-de-10-diz-ibm/

Diligência na adequação vs
capacidade estrutural;

Visibilidade dos riscos e das
oportunidades de melhoria;
Posicionamento de mercado
e fortalecimento da imagem;

Privacidade como ferramenta
de geração de confiança;
Prestação de contas para
Autoridades e Titulares de
Dados Pessoais.

Aplicação prática no Brasil
1
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https://www.conjur.com.br/dl/compartilhar-dados-consumidorterceiros.pdf

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2020/11/23/justia-aplicalei-geral-de-proteo-de-dados-serasa-experian.ghtml
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https://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/Ac%CC%A7a%CC%83o_
Civil_Pu%CC%81blico_-_Infortexto_-_MPDFT_-_XXXXXX.pdf
https://br.financas.yahoo.com/noticias/varejista-brasileira-compartilha-dadossem-230000236.html

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)
Órgão da administração pública, vinculado à Presidência da República, responsável por zelar,
implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD.

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)
Órgão da administração pública, vinculado à Presidência da República, responsável
por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD.

https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes
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Escopo do Programa de Governança em Privacidade
Inventário e
controle das
atividades de
tratamento

Políticas,
Contratos e
Sustentação

Mapeamento dos
dados pessoais
utilizados nos
processos de
negócio.

Identificação das
bases legais que
sustentam cada
processo e
identificação de
melhorias.

Elaboração do
Inventário do
Ciclo de Vida dos
Dados Pessoais

DPO e
Escritório de
Privacidade

Relatórios de
Risco e
Comitês de
Privacidade

Revisão das
políticas internas e
externas que
tocam privacidade
e proteção de
dados pessoais.

Indicação e
nomeação do
Encarregado de
Proteção de Dados
Pessoais

Estruturação do
modelo de
governança da
privacidade entre
áreas de negócio,
com a nomeação
de Privacy
Champions

Desenho dos
fluxos de
atendimento aos
direitos dos
titulares.

Revisão de
contratos.

Desenho e
implementação do
modelo
operacional do
DPO e do Escritório
de Privacidade

Desenho da
arquitetura e da
operação da
privacidade na
Companhia

Desenho do
processo para
centralização e
gestão de todas as
requisições dos
titulares.

Incorporação de
novas regras.

Estabelecimento
de matriz de
responsabilidade
do DPO e do
Escritório de
Privacidade

Atendimento
dos Direitos
do Titular

Resposta a
Incidentes de
Privacidade

Segurança da
Informação

Tecnologias e
Integração

Conscientizaç
ão e Cultura

Privacy by
Design

Estratégia da
operação

Consolidação da
relação de
terceiros.

Elaboração e
implementação de
plano de resposta
a incidentes de
privacidade

Atualizar padrão
mínimo de
segurança da
informação com
base nas novas
normas de
privacidade e
proteção de dados

Estabelecer
procedimentos
automáticos para
leitura de dados
em sistemas de
acordo com a sua
classificação

Planejamento e
estruturação de
agenda de
treinamentos de
Privacidade &
Conscientização

Mapeamento dos
projetos em
andamento para
assessment de
Privacidade

Preparação de um
programa de
atualização e
acompanhamento
das melhores
práticas.

Avaliação da
criticidade de
terceiros e
fornecedores com
foco em
privacidade

Elaboração de
matriz de
responsabilidade
das áreas
envolvidas na
tratativa do
incidente.

Gestão de
Terceiros

Desenho e gestão
Desenho do
dos planos de ação
procedimento para Consolidação de
de remediação dos
escalar falhas de contratos firmados
GAPs identificados
com terceiros
atendimento ao
na fase de
DPO.
mapeamento

PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

Simulação da
ocorrência de um
incidente para
testar a
metodologia.

Planejamento e
estruturação de
Estabelecer e
agenda de
Mapeamento de
Elaboração de
integrar aos
comunicados
sistemas utilizados
sistemas e bases
questionário para
pela Companhia e
corporativos
de dados as regras
avaliação de novos
acerca do
avaliação de
de privacidade e
projetos
Programa de
criticidade.
proteção de dados.
Privacidade e
Proteção de Dados

Planejamento da
integração da
Companhia em
associações,
comissões e
órgãos da
sociedade civil em
geral.

Planejamento e
Elaboração de
Definir
estruturação de
questionário ou
agenda de
procedimento para
matriz de
varredura de dados comunicados para
pontuação para
pessoais em
terceiros acerca do
avaliação do
Programa de
ambientes da
legado de produtos
Companhia
Privacidade e
e serviços
Proteção de Dados

Planejamento das
certificações
profissionais e
institucionais que
serão pleiteadas e
almejadas pela
Companhia.

Mapeamento de
controles de
segurança da
informação e
avaliação de
criticidade.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

PRINCIPAIS INICIATIVAS PREVISTAS EM CADA PILAR

OPERAÇÕES

Diagnóstico do Programa de Privacidade
Cliente vs Segmento: Exemplificativo
Critérios >

Ad Hoc

Inicial

Controlado

MATURIDADE MÉDIA
4

GESTÃO DE PRIVACIDADE
FRAMEWORK
CONSENTIMENTO

Inventário / Mapeamento de Dados

2,5
1,5

Riscos e Controles

1,75
1,5

Gerenciamento Regulatório

1,63

ZONA DE RISCO
GERENCIADO
(3,5 – 4,5)

1,38

Gestão do Ciclo de Vida do Dado Pessoal

1,79

Políticas

2,25

2,67

1,63

Processos, Procedimentos e Tecnologias

1,45

2

Segurança para a Privacidade

2,6

2

Supervisão de Terceiros

2,33

1,59

Treinamento e Engajamento

2
2

Monitoramento

2
1

Gerenciamento de Incidentes de Privacidade
1

SEGMENTO

1,33

2

CLIENTE

1,81

1,5

0
SETOR

Otimizado

2
2

Governança e Modelo de Operação

CLIENTE

Gerenciado

3

4
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Como identificar,
controlar e reportar riscos
de privacidade nas
operações?

Obrigada!
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