
A CGDF está se preparando para adotar as medidas previstas na LGPD. E você,
como membro do Grupo de Trabalho, foi escolhido para nos ajudar a elaborar a 1ª
fase do diagnóstico. 

Responda as perguntas em conjunto com os coordenadores da sua unidades e envolva
servidores que tenham mais tempo de casa.

Optamos por adotar a metodologia de gestão de riscos, assim conseguiremos atuar
apenas nos eventos que ofereçam maior risco de vazamento de dados pessoais e
sensíveis.

São apenas 7 perguntas! Contamos com o seu comprometimento!

 

Caso tenha dúvidas, favor falar com Breno Albuquerque
(breno.albuquerque@cg.df.gov.br).



Seção A: Bem-vindo (a)! ��

A1. 1 - Em qual Unidade você está lotado?

 
ARIN

AINFE

AGEP

AJL

ASAPJ

ASCOM

GAB

OGDF

SUBCI

SUCOR

SUGOV

SUBGI

SUBTI

SUBTC

Seção B: Identificação dos Dados Pessoais��♀️��♂️

B1. 2 - A sua Unidade trabalha com dados pessoais e/ou dados pessoais
sensíveis de quaisquer pessoas físicas ou os acessa em algum
momento?

  ATENÇÃO: Podem ser marcadas as duas opções.

*Visite os seus fluxogramas de trabalho e identifique momentos de acesso a dados pessoais. Recomenda-se o acesso aos processos mapeados no
âmbito do projeto “Simplifique”.

Dado Pessoal (informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável. Exemplos: nome,
endereço, CPF, RG, e-mail, telefone, imagem, voz etc)

Dado Pessoal Sensível (dado pessoal sobre 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, quando vinculado a uma pessoa natural)

Nenhuma das opções

B2. 3 - Se sim, onde armazena os dados?
Sistema informatizado - informar qual (ex: SAEWEB, OUV-DF, SCI, SIGRH, SIGGO, entre outros)

Rede corporativa da CGDF (pastas)

Notebook ou desktop, pen drive ou HD externo

E-mail



Nuvem

Arquivo físico, armário, gaveta - informar se é interno (CGDF/Buriti) ou externo

Outro - informar

Seção C: Identificação do Nível do Risco����♀️��

C1. 4 - Na sua opinião, classifique o grau de probabilidade a que os dados
pessoais e dados pessoais sensíveis estão sujeitos nos eventos listados
abaixo.

Utilize para responder os critérios apresentados a seguir e considere o
cenário mais crítico:

Probabilidade:

Quase Certo O evento ocorre (de forma inequívoca), salvo exceções
Provável O evento é esperado, mas pode não ocorrer Possível  O
evento tem chance de ocorrer Raro  O evento tem pequena chance de
ocorrer Improvável  O evento é tem mínimas chances de ocorrer N/A
Não se aplica 

 

Nota: Caso exista algum outro evento não listado, favor informar na
questão número 7.

Quase
certo Provável Possível Raro Improvável N/A

Acesso não autorizado

Modificação dos dados intencional

Modificação dos dados não intencional

Perda de dados

Roubo de dados

Falha na segurança de infraestrutura física



C2. 5 - Na sua opinião, classifique o grau de impacto a que os dados
pessoais e dados pessoais sensíveis estão sujeitos nos eventos listados
abaixo.

Utilize para responder os critérios apresentados a seguir e considere o
cenário mais crítico:

Impacto:

Desprezível Impacto insignificante nos objetivos Menor  Impacto
pequeno nos objetivos Moderada Impacto médio nos objetivos;
porém recuperável Maior Impacto significativo nos objetivos; de
difícil reversão Catastrófica Impacto alto nos objetivos; de forma
irreversível N/A Não se aplica 

 

Nota: Caso exista algum outro evento não listado, favor informar na
questão número 7.

Desprezível Menor Moderada Maior
Catastrófic

a N/A

Acesso não autorizado

Modificação dos dados intencional

Modificação dos dados não intencional

Perda de dados

Roubo de dados

Falha na segurança de infraestrutura física



C3. 6 - Com base na sua opinião, informe a qual(is) evento(s) de riscos os
dados pessoais e dados pessoais sensíveis estão sujeitos.

Para cada evento selecionado, informe as medidas de controle* já
executadas (existentes), a fim de mitigar o evento de risco. 

*controle - todo elemento que tem a qualidade de afetar o risco de modo
a mitigar o seu impacto ou probabilidade.

Exemplos: 

Registro de acesso e/ou logs, controle de acesso por senha ou formulários,
backups periódicos dos arquivos, segmentação lógica de dados e redes,
utilização de sistemas, não disponibilização de arquivos originais,
digitalização de dados, cópia de arquivos físicos, criptografia,
embaralhamento de dados, utilização de armários/cadeado, registro de
entrega de informações, gerenciamento de testes de sistemas, múltipla
autorização para disponbilização de dados, protocolos/normas/regras de
acesso a informações (dossiês, relatórios, pareceres), verificação
periódica de integridade de dados (hash).

Acesso não autorizado

Modificação de dados intencionalmente

Modificação de dados não intencional

Perda de dados

Roubo de dados

Falha na segurança de infraestrutura física

C4. 7 - Registre aqui sugestões e comentários que complementem as
respostas anteriores e que você entenda ser importante relatar:

Nota: Caso seja incluído novo evento, favor classificá-lo quanto a
probabilidade e impacto.
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