LGPD
Dados pessoais
Informações relativas a uma pessoa
viva, identiﬁcada
ou identiﬁcável.

LEI GERAL DE
PROTEÇÃO DE DADOS

Titular dos Dados
Pessoais
A pessoa a quem
os dados se
referem.

Princípios para o Tratamento dos Dados
Finalidade

Qualidade de dados

Prevenção

Adequação

Transparência

Não discriminação

Necessidade

Segurança e
responsabilização

Livre acesso

Dados Pessoais Sensíveis
Dados pessoais 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.

Operações realizadas com os dados pessoais
como coleta, utilização, acesso, reprodução,
distribuição, armazenamento, extração,
transferência, eliminação, modiﬁcação e
a comunicação.

Acesso
Retiﬁcação

Conﬁrmação
de tratamento

Portabilidade

Anonimazação,
bloqueio ou eliminação de dados
desnecessários

Revogação do
consentimento

Revisão de decisões
automatizadas

Informação das
entidades com quem
os dados pessoais
foram compartilhados
Informação sobre a
possibilidade de não
fornecer consentimento e
sobre as consequências

Operador: Trata os dados em nome do
controlador.
Encarregado de proteção de dados (DPO):
Responsável pela comunicação com a ANPD,
e pela privacidade dos dados.
ANPD: Autoridade Nacional de Proteção
de dados.

Escopo de Aplicação
Tramento de dados em território nacional.
Oferta de bens ou fornecimento de serviços.

Registro de processamento

Segurança dos
Dados

Resposta a Incidentes
e Notiﬁcação

Privacy by design
e by defaut

Relatório de Impacto à
Proteção de Dados pessoais

Transferência Internacional de Dados
Pais de destino deve proporcionar grau
de proteção de dados pessoais adequado ao previsto na LGPD.
Selos, certiﬁcados e códigos de
conduta regularmente emitidos;
Normas corporativas globais;
Cláusulas contratuais
especíﬁcas / padrão

Bases Legais para Tratamento do Dado Pessoal
Consentimento do titular
Cumprimento de obrigação
legal ou regulatório
Execução de políticas
públicas

Processo judicial, administrativo ou arbitral
Proteção da vida do titular
ou de terceiro
Legítimo interesse

Execução de contrato
Tutela da saúde
(exclusiva para proﬁssionais
de saúde, serviços de saúde
ou autoridade sanitária)

Proteção do crédito

Penalidade por Descumprimento
Advertência
Divulgação da Infração
Eliminação dos dados
pessoais

Suspensão das atividades de tratamento
Proibição total ou
prcial das atividades

Multa de até 2% do faturamento, limitada
a R$50 milhões.
Bloqueio dos dados pessoais até a regularização.

Dados pessoais coletados em território nacional.

PRIVACIDADE E
PROTEÇÃO DE
DADOS

Governança de
Privacidade

Consentimento especíﬁco;

Agentes

Controlador: Responsável pelas decisões do
Tratamento.

Encarregado de proteção de Dados (DPO)

Direitos dos Titulares

Eliminação

Tratamento dos Dados

Obrigações e Melhores Práticas

SEGURANÇA
CORPORATIVA

Para saber mais, entre em
contato com o time de Proteção
de Dados do PAN:
privacidade.dados@grupopan.com

