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Palestra
Aplicação da Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD) no GDF

Alberto Peres Neto

 

Histórico da LGPD
Base: General Data Protection Regulation (GDPR), da Comunidade
Europeia e países associados.

Agosto de 2018: sanção e publicação da Lei nº 13.709.

Vigência: a norma foi aprovada em 2018 e entrou em vigor em 18
de setembro de 2020.

Multas e sanções administrativas: desde agosto de 2021.
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Governo do Distrito Federal (GDF)
A aplicação da lei está, por ora, amparada no Decreto nº 42.036,
de 27 de abril de 2021.

A norma especifica as atribuições:

» dos agentes de tratamento (controladores e operadores);

» dos encarregados governamental e setoriais.

Os demais dispositivos da LGPD no GDF serão regulamentados em
um futuro decreto que vamos construir juntamente com os
controladores e os encarregados setoriais.

 

Boas práticas
O GDF coleta e armazena grandes quantidades de informações, muitas
delas sensíveis.

Todas as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar:

» boas práticas;

» padrões de governança de dados e segurança da informação.

Treinamento: realização, pela EGOV, em maio de 2022, da primeira
turma do curso para capacitação em LGPD.
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Conceitos básicos
Titular dos dados: toda pessoa física a quem um dado pessoal se referir.
Dado pessoal: toda informação relacionada a uma pessoa física
identificada ou identificável.
Dado pessoal sensível:
» origem racial ou étnica;
» convicção religiosa;
» filiação sindical ou política;
» saúde ou vida sexual.
A LGPD prevê tratamento restrito e especial a dados sensíveis!

 

Conceitos básicos
Dado anonimizado: relativo a um titular que não possa ser
identificado.

Tratamento de dados: é toda e qualquer operação realizada com
dados pessoais, desde a coleta até o seu descarte.
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Conceitos básicos
Controlador dos dados: pessoa física ou pessoa jurídica, de direito
público ou de direito privado, a quem compete as decisões referentes
ao tratamento de dados pessoais.

Operador dos dados: pessoa física ou jurídica, de direito público
ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome
do Controlador.

 

Conceitos básicos
Encarregado: pode ser uma pessoa física ou jurídica indicada pelo
Controlador para atuar como canal de comunicação entre este, os
titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados
(ANPD).

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD): é o “órgão da
administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar
o cumprimento da LGPD em todo o território nacional”.
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Princípios no uso de dados pessoais
Finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos,
específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de
tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades.

Adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades
informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento.

 

Princípios no uso de dados pessoais
Necessidade: 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.

Qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza,
relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para
o cumprimento da finalidade de seu tratamento.
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Princípios no uso de dados pessoais
Transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas
e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os
respectivos agentes de tratamento.

Segurança: medidas preventivas, 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 difusão.

 

Princípios no uso de dados pessoais
Não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para
fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos.

Responsabilização e prestação de contas: medidas eficazes e capazes
de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção
de dados pessoais.
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As 10 bases legais
1. Mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;
2. Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo

Controlador;
3. Pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado

de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em
leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou
instrumentos congêneres, observadas as disposições do Capítulo IV
desta Lei;

4. Para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida,
sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;

 

As 10 bases legais
5. Quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos

preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular,
a pedido do titular dos dados;

6. Para o exercício regular de direitos em processo judicial, adminis-
trativo ou arbitral, este último nos termos da Lei nº 9.307, de 23
de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem);

7. Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de
terceiro;

8. Para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado
por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;
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As 10 bases legais
9. Quando necessário para atender aos interesses legítimos do contro-

lador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e
liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados
pessoais;

10. Para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação
pertinente.

 

Os agentes de tratamento no GDF
Controlador: órgão ou entidade que compõe a Administração Pública
Direta e Indireta do Distrito Federal.

Operador: pessoa física ou jurídica que realiza o tratamento de dados
pessoais, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Controlador.

» Operadores internos: chefes das unidades de tecnologia da infor-
mação e comunicação, responsáveis por bancos de dados e sistemas
de cada unidade gestora.

» Operadores externos: pessoas físicas ou jurídicas prestadoras de
serviço de banco de dados, tecnologia da informação e sistemas
que atuam fora da estrutura organizacional da unidade gestora.
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Os agentes de tratamento no GDF
Suboperador: qualquer pessoa física que, no âmbito da unidade
gestora, operacionaliza o tratamento de dados conforme disciplinado
pelo Operador, nos limites de sua competência.

 

Outras autoridades distritais
Encarregado Governamental: pessoa física, lotada na Casa Civil do
Distrito Federal, que atua como canal de comunicação entre os
encarregados setoriais, os controladores e a ANPD.

Encarregado Setorial: pessoa física que atua como canal de
comunicação entre o Controlador, os titulares dos dados e o
Encarregado Governamental.
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Pontos importantes
Caso a ANPD se comunique com o Encarregado Setorial, este deverá
se reportar ao Encarregado Governamental, que o orientará e super-
visionará sua comunicação com a ANPD.

O Encarregado Setorial e seu suplente não deverão se encontrar lotados
nos operadores internos, serem gestores de contratos relacionados à
Tecnologia da Informação e Comunicação ou serem gestores
responsáveis por sistemas de informação em geral.

 

Atribuições dos Encarregados Setoriais
Orientar operadores internos, externos e suboperadores a respeito das
boas práticas e padrões de governança de dados e segurança da
informação, a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais,
conforme disposto na LGPD;
Acolher as manifestações dos titulares, prestar esclarecimentos e
adotar providências;
Executar as demais atribuições determinadas pelo Controlador ou
estabelecidas em normas complementares;
Receber as comunicações do Encarregado Governamental e adotar
providências;
Reportar-se ao Encarregado Governamental.
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Fluxo da manifestação – Cidadão/GDF

 

Turma inaugural do curso
Lei Geral de Proteção de Dados 

(LGPD) – Introdução à legislação            
e implementação prática

Realização: de 9 a 13/5/2022,                
das 14h às 18h, na EGOV

Instrutora: Josemary Peixoto Dantas

Curso

1º Encontro dos Encarregados do GDF

Realização: 31/5/2022, das 14h às 17h,   
no auditório da EGOV

Encontro
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Alberto Peres Neto
Encarregado Governamental

Telefone
(61) 3425-4758

E-mail
lgpd@buriti.df.gov.br

Portal
lgpd.df.gov.br

 

http://egov.df.gov.br

 

 


