
ANEFAC –
3º Encontro de LGPD 

“As relações 
trabalhistas e a 
responsabilidade de 
terceiros no uso de 
dados”



CONCEITOS

AUTORIDADE

Órgão
responsável por
zelar,
implementar e
fiscalizar o
cumprimento
da LGPD.

TITULAR

Pessoa natural
a quem se
referem os
dados pessoais
que são objeto
de tratamento.

CONTROLADOR

PF ou PJ a quem 
competem as 
decisões 
referentes ao 
tratamento de 
dados pessoais.

OPERADOR

PF ou PJ que
realiza o
tratamento de
dados pessoais
em nome do
controlador.



OBRIGAÇÕES E BOAS PRÁTICAS
Medidas para proteger os dados (controle de acesso, prevenção a
destruição, perda, alteração dentre outros);

Estrutura de governança de privacidade com políticas, normas e
procedimentos;

Manter registro das operações de tratamento;

Eliminação de dados após término do tratamento;

Notificação de incidentes de privacidade que podem acarretar risco ou
dano ao titular;

Observância de regras específicas para transferência internacional de
dados;

Observância de regras específicas para o tratamento de dados pessoais
de crianças e adolescentes.



DADOS TRATADOS PELO 
CONTROLADOR E COMPARTILHADO 
COM UM OPERADOR

Vedada a utilização dos dados 
para outra finalidade;

Adoção de medidas
técnicas e administrativas
aptas a proteger os dados;

Manutenção de registro de
atividades de tratamento
de dados;

Auxilio ao Controlador no
cumprimento de suas
obrigações (ex. atendimentos
aos titulares e notificação de
incidentes);

Vedado o compartilhamento
de dados pessoais com
terceiros, salvo mediante
autorização; e

Eliminação ou devolução dos
dados ao término da relação
contractual.

CONTROLADOR OPERADOR

TITULAR

COMPARTILHAMENTO DE 
DADOS PESSOAIS

Obrigação de reparar de quem causar dano em razão do tratamento dos dados.

Responsabilidade SOLIDÁRIA:
• Do Operador: Se descumprir a lei ou as instruções do Controlador;
• Do Controlador: Se estiver diretamente envolvido no tratamento.





PRINCIPAIS IMPACTOS DA LGPD 
NO RH

⬡ 1. Coletar e 
armazenar dados 
sensíveis em excesso

⬡ 2. Realização de 
background check

⬡ 3. Armazenamento 
de dados por prazo 
indeterminado

⬡ 4. Coleta de 
consentimento para 
tudo



PERGUNTAS

⬡ 1. A empresa pode
realizar
monitoramento de e-
mails corporativos?

⬡ 2. A empresa pode
utilizar uma
postagem em rede
social para aplicar
sanção disciplinar?

⬡ 3. Pode coletar
dados sensíveis na
seleção de
candidatos?

⬡ 4. Pode inserir um
consentimento no
contrato de
trabalho?



PERGUNTAS

⬡ 5. O empregador
pode instalar
câmeras no
ambiente
corporativo?

⬡ 6. Pode controlar a
jornada por
biometria?





PERGUNTAS?
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