




 

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) –
Introdução à legislação e implementação 
prática para a SEEDF

 

Programação

Visão ampla de mapeamento de processos e gerenciamento 
de projetos

Ciclo PDCA e 5W2H

Gestão de Riscos – principais conceitos

Gestão de Documentos e Arquivo

Segurança da Informação

DPO/Encarregado de Dados Pessoais: funções, certificações 
e qualificação

Histórico – Privacidade e Proteção de Dados

Legislação no mundo

GDPR & LGPD – semelhanças e diferenças

LGPD – principais tópicos, conceitos, princípios, bases 
legais,...

Legislação do GDF;

Conceitos e Papeis dos agentes de tratamento

Titular de dados – conceito e direitos

Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD 

O que fazer?

Designação de Encarregado/Comitê

Diagnóstico

Campanhas de 
Comunicação/conscientização/capacitação

Plano de Ação

Inventário de Dados/Tratamento de Dados

Segurança da Informação (políticas e aviso de 
privacidade)

Gestão de Riscos em LGPD

Relatório Operacional de Dados Pessoais (RODP)

Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD)

Relatório de Incidentes à Segurança da Informação

Governança de Dados e TI

 



 

DICAS

Vontade 
de 

aprender

Visão 
Multidisciplinar

Engajamento

Gestão de 
Riscos 5W2H

LGPD 
...

 

COMBINADOS
Participação/Disponibilidade

Aprendizado à Prova

Lei 13.709/2018
Decreto 42.036/2021
Guia Orientativo ANPD Poder Público
Guia Orientativo ANPD Agentes de Tratamento e 
Encarregados

Arquivos/modelos

Intervalo

Lanche

Mão na Massa

Dúvidas

...

 



 

Alinhamentos

todos os servidores

Em suma, o curso é para todos entenderem a importância e os principais tópicos 
sobre o tema.

Esse curso não é específico para:

Encarregado;
Titular;
Operador;
Controlador.

 

Visão ampla de mapeamento de processos e 
gerenciamento de projetos

Fluxo de processos;
Check list;
Mapeamento de processos;
Mapeamento por processos;
Ferramentas

rojetos

 



 

Visão ampla de mapeamento de processos e 
gerenciamento de projetos

Programas/Projetos/Ações/Atividades;
Início e fim;
Escopo e não escopo;
Interessados/responsáveis;
Prazos determinados;
Métricas;
Organização

Gerenciamento de Projetos - Madagascar

 

Ciclo PDCA

 



 

5W2H
Ferramenta 5W2H: De origem atribuída a diferentes autores, que vai desde os trabalhos de Alan G. 
Robinson, Rudyard Kipling, Marco Fábio Quintiliano até Aristóteles

 

5W2H
Projeto/Ação?

What? Why? Where? Who? When? How? How Much?

 



 

Gestão de Riscos
Conceitos

É um processo iterativo.
Apenas uma jornada, não um destino.

 

Gestão de Riscos
Processo de Implantação

 



 

Gestão de Riscos
Gestão de Riscos

Etapas previstas na Norma ABNT ISO 31.000:2018

 

Gestão de Riscos
Processo de Implantação

http://www.gestaoderiscos.cg.df.gov.br/

 



 

Gestão de Riscos
Processo de Implantação

Primeira matriz LGPD/CGDF
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Gestão de Riscos

Objetivo

Risco 1

Risco 1

Causa(s)

Causa(s)

Consequência(s)

Consequência(s)

Controle(s)

Controle(s)

Controle(s)

Controle(s)

 



 

Gestão de Documentos e Arquivo

 

Gestão de Documentos e Arquivo

 



 

Gestão de Documentos e Arquivo

 

Gestão de Documentos e Arquivo

 



 

Gestão de Documentos e Arquivo

Tipos de documentos/processo – Manual de Comunicação Oficial

Acesso a pessoas autorizadas;

Segurança e infraestrutura;

Cuidado com o manuseio;

Formas de arquivamento;

Transferências e guarda permanente;

Orientações/capacitação contínuas.

 

Segurança da Informação

PoSIC – Resolução nº 03, de 06 de novembro de 2018

Campanha educativa
Campanha Educativa 2

 



 

Segurança da Informação

NoSICs;
Utilização do e-mail institucional: quem/forma e tempo de
armazenamento/Política de backup;
Utilização de pastas de rede: pessoas autorizadas/política de backup/forma e
tempo de armazenamento;
Infraestrutura e segurança;
Orientações/capacitação contínua.

Seus dados são você

Saiba tudo sobre segurança na internet

Tecnologia/Privacidade de Dados e o Impacto da Tecnologia nas Empresas

 

Privacidade e Proteção de Dados

E quando te pedem informações pessoais em uma compra?

Privacidade e Proteção de Dados no Brasil

 



 

Privacidade e Proteção de Dados
Histórico

 

Privacidade e Proteção de Dados
Histórico

 



 

Privacidade e Proteção de Dados
Histórico

 

Privacidade e Proteção de Dados no Mundo

Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais - ???

 



 

Privacidade e Proteção de Dados no Mundo

Abril/2022

 

GDPR & LGPD – semelhanças e diferenças

GDPR – 2016/679 egulamento do direito europeu sobre privacidade e proteção de
dados pessoais, aplicável a todos os indivíduos na União Europeia e Espaço Econômico Europeu
que foi criado em 2018. Regulamenta também a exportação de dados pessoais para fora da UE e
EE.

 



 

GDPR & LGPD – semelhanças e diferenças

Definição de dado pessoal

Tratamento e processamento de dados pessoais

 

GDPR & LGPD – semelhanças e diferenças

Tratamento de dados pessoais sensíveis ou especiais

Dados de crianças e adolescentes menor de 18 anos
idade mínima é de 16 anos

LGPD 15 dias para responder a uma solicitação de acesso
GDPR estipula que o prazo é de 30 dias

 



 

GDPR & LGPD – semelhanças e diferenças

Incidentes de segurança e vazamento de dados Caso um vazamento ocorra, a GDPR diz que as
empresas devem notificar a autoridade competente dentro do prazo de 72 horas (Artigo 33). A LGPD não
estipula um prazo mas determina que, além da autoridade, os titulares dos dados também devem ser
notificados (Artigo 48);

Responsabilização do controlador e do operador: segundo a GDPR, multas e sanções não se aplicam ao
controlador e processador se eles provarem que estão em conformidade com a lei ou que não são os
responsáveis pelo evento que deu origem ao dano (Artigo 82). No caso da LGPD, foi acrescentada uma
terceira cláusula (Artigo 43). Se o dano é decorrente de culpa exclusiva do proprietário dos dados, o
controlador e o processador estão absolvidos;

Relatório de Impacto e proteção de dados: GDPR deve criar o relatório quando um tratamento das
informações pode resultar em um alto risco para os direitos das pessoas envolvidas. LGPD é mais
genérica, dizendo que a autoridade pode determinar os casos em que o relatório é exigido.

 

GDPR & LGPD – semelhanças e diferenças

Fiscalização e Aplicação da Lei

Encarregados de Dados ou DPO

Vínculo entre o controlador e o operador

 



 

ANPD – Autoridade Nacional de Proteção de Dados

 

ANPD – Autoridade Nacional de Proteção de Dados

 



 

ANPD – Autoridade Nacional de Proteção de Dados

 

ANPD – Autoridade Nacional de Proteção de Dados

Medida Provisória 1124/22 transforma a Autoridade Nacional de Proteção de
Dados (ANPD) em autarquia de natureza especial.

Vamos 
conhecer?

 



 

Autoridades de Proteção de Dados Internacionais 

 

Principais Normativos relativos a PPD:

Emenda Constitucional n. 115, de 10 de fevereiro de e 2022

“Art. 5º. (...)

LXXIX - é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados

pessoais, inclusive nos meios digitais;”

Art. 21. (...)

XXVI - organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais,

nos termos da lei.

Art. 22. (...)

XXX - proteção e tratamento de dados pessoais;”

 



 

Principais Normativos relativos a PPD:

 

 



 

Tarefa de Casa

 

LGPD

???

Art. ???

FUNDAMENTOS 
DA LGPD

I – o respeito à privacidade

II – a autodeterminação informativa

III – a liberdade de expressão, de informação, 
de comunicação e de opinião

IV – a inviolabilidade da intimidade, da 
honra e da imagem

V – o desenvolvimento econômico e 
tecnológico e a inovação

VI – a livre iniciativa, a livre concorrência 
e  a defesa do consumidor

VII – os direitos humanos, o livre 
desenvolvimento da personalidade, a dignidade e 

o exercício da cidadania pelas pessoas naturais

 



 

LGPD

Art. ???
Confirmação da existência de tratamento

Acesso aos dados

Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados

Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em 
desconformidade com a lei

Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, 
observados os segredos comercial e industrial

Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses 
previstas no art. 16

Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso 
compartilhado dos dados

Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da 
negativa

Revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º

Titular: pessoa natural a 
quem se referem os 

dados pessoais que são 
objeto de tratamento

Lei Geral de Proteção de Dados (Resumo)

 

LGPD

Art. ???

???

Lei Geral de Proteção de Dados

 



 

LGPD

 

LGPD
Art. ???

???

• Aceitar reclamações e comunicações dos
titulares, prestar esclarecimentos e dotar
providências

• Receber comunicações da autoridade
nacional e adotar providências

• Orientar os funcionários e contratados da
entidade a respeito das práticas a serem
tomadas em relação à proteção de dados

• Executar as demais atribuições
determinadas pelo controlador ou
estabelecidas em normas complementares

 



 

LGPD

???

 

LGPD
Art. ???

E...

Conscientização para Proteção de Dados Pessoais

 



 

LGPD

Art. ???

???

SEMPRE 
OBSERVAR A 

FINALIDADE PARA 
DEFINIR A BASE 

LEGAL

 

LGPD

SEMPRE 
OBSERVAR A 

FINALIDADE PARA 
DEFINIR A BASE 

LEGAL

Art. ???

???

???

???

 



 

LGPD

 

LGPD
Art. ???

Art. ???. O tratamento 
de dados pessoais de 

crianças e de 
adolescentes deverá ser 
realizado em seu melhor 

interesse, nos termos 
deste artigo e da 

legislação pertinente.

§ 5º O controlador deve 
realizar todos os esforços 

razoáveis para verificar 
que o consentimento a 

que se refere o § 1º deste 
artigo foi dado pelo 

responsável pela criança, 
consideradas as 

tecnologias disponíveis.

§ 6º Informações 
fornecidas de maneiras 

simples, clara e acessível, 
com recursos audiovisuais 

quando ade

 



 

LGPD

??

?? ??

?? ??

??

??

??

??

??

??

??

 

Legislação GDF

Encarregado 
Governamental 
(Art. 2º) – quem 

é???
Competências???

Princípios (Art. 
2º) ???

CUIDADO!

Definições (Arts. 
???º)

CUIDADO!

Encarregado 
Setorial (Art. 2º) 

– quem é???
Competências???

VAMOS 
CONHECER?

 



 

Orientações

Fonte: Ouvidoria-Geral do DF (CGDF)

 

 



 

Tarefa de Casa

 

E agora?
Por onde começar?

 



 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD

 

Como fazer?

Cuidado!
Tabela de 
temporalidade

Atenção!
Documentos 

FÍSICOS e 
digitais

 



 

Como fazer?

 

LGPD

 



 

Como fazer?
Gestão de Riscos – 5W2H

 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD

 



 

Como fazer?

Avaliação do Impacto de Privacidade (PIA) Atenção!
Não são apenas 
documentos de 

privacidade a serem 
adotados

 

Como fazer?

•

 



 

Como fazer?

• Incidente de segurança todo acontecimento indesejado ou inesperado, hábil a
comprometer a segurança dos dados pessoais, de modo a expô-los a acessos não autorizados
e a situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer
forma de tratamento inadequado/ilícito.

Vazamento ou 
sequestro de 

dados pessoais 
após um ataque 

hacker

Acesso a dados 
pessoais por 

qualquer pessoa 
não autorizada

Exposição 
acidental de 

dados pessoais 
em sites, 

comunicados ou 
redes sociais

Perda de dados 
devido a 

catástrofes 
naturais, queda 

de energia e 
atualizações de 

sistemas

Eliminação 
indesejada de 

dados pessoais

Alteração 
indevida de 

dados pessoais 
por parte de um 

colaborador

 

Como fazer?
Incidentes

Um incidente não se resume ao
vazamento de dados

 



 

Informação das 
medidas que 

foram adotadas 
para reverter ou 

mitigar os efeitos 
do prejuízo

Ampla divulgação 
do fato em meios 
de comunicação

Avaliar se o incidente 
pode acarretar riscos 
ou dano relevante ao 

titulares

Se os dados foram 
expostos publicamente; se 
foram perdidos e podem 

prejudicar o fornecimento 
de um serviços, ...

Se houver risco ou 
dando relevante ao 

titular.

Comunicação da 
ocorrência à 

Autoridade/Encarregado 
Governamental e ao 

titular de dados

Medidas para 
reverter ou 

mitigar os efeitos 
do incidente

Contenção e 
erradicação do 

incidente
Recuperação

Levantamento 
das lições 

aprendidas

Como fazer?

 

Como fazer?

 



 

Como fazer?

• Qual foi a causa do incidente;

• Quais foram as vulnerabilidades exploradas ou que levaram ao incidente;

• Se houve o uso de credenciais comprometidas e quais são essas credenciais;

• Quais sistemas, equipamentos e redes foram comprometidos;

• Quais setores da empresa foram afetados;

• Se houve exposição, transferência ou sequestro de dados;

• Quais dados e quais titulares, exatamente, foram afetados; etc.

• Inclusive, deve-se documentar o incidente ainda que seja feita a opção pela não comunicação, como forma de 
demonstrar a conformidade com a lei, exibindo-se as razões pelas quais foi feita esta opção.

 

Boas práticas e da Governança:
Art. 50. Os controladores e operadores, no âmbito de suas competências, pelo tratamento de dados pessoais,
individualmente ou por meio de associações, poderão formular regras de boas práticas e de governança que
estabeleçam as condições de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, incluindo
reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas
para os diversos envolvidos no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de
mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais.

 



 

Como fazer?

 

 



 

ANPD

 

 



 

Obrigada!
Josemary P. Dantas

Controladoria-Geral do Distrito Federal – CGDF

Anexo do Palácio do Buriti – 13º andar – sala 1309

2108-3360/99962-5031

 

 

 


