LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE
DADOS PESSOAIS
ENTENDA O QUE É. ADEQUE SUA EMPRESA!!!

A LGPD

Fortemente inspirada no GDPR (General Data Protection Regulation – Regulamento
Geral Europeu sobre Proteção de Dados), a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados
PESSOAIS - Lei n.º 13.709), provoca uma mudança de paradigma na forma como todas
as empresas devem lidar com a proteção de dados pessoais e tem aplicação a toda e
qualquer pessoa, natural ou jurídica, de direito público ou privado, que trate com dados
pessoais, eletrônica ou analogicamente, sendo, portanto, ampla e abrangente, de tal sorte
a alcançar toda a gama de atividades do cotidiano empresarial: seja no trato com
clientes, colaboradores, funcionários ou terceiros de qualquer sorte, todas as empresas
têm dados pessoais que de algum modo transitam por sua organização. A LGPDP cria o
cargo de Encarregado de Proteção de Dados, divide empresas em controladoras (a quem
competem as decisões sobre o tratamento dos dados) e operadoras (aqueles que tratam
os dados de acordo com o estipulado pelos controladores) e impõe diversas obrigações e
standards de boas práticas de governança de dados, além de outorgar uma gama de
prerrogativas aos titulares de dados tais com prazos rígidos para respostas às suas
demandas, bem como prevê penalidades severas: de proibição da atividade a multas
diárias ou simples que variam de 2% do faturamento a R$ 50.0000.000,00.
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ADEQUAÇÃO À LGPD
A adequação à LGPD não é uma faculdade mas uma obrigação e é nesse sentido que o
trabalho de compliance se presta a orquestrar a execução da LGPD e demais normas
satélites, através de um planejamento multidisciplinar consubstanciado em atividades de
implementação, conscientização, orientação e incentivo de executivos e colaboradores à
adoção de boas práticas e governança preventiva dos dados e de gestão de crises e
cybersegurança seguindo as etapas abaixo indicadas:
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EMPRESAS AINDA NÃO ADEQUADAS À LGPD: ASSESMENT E DIAGNÓSTICO
A primeira etapa para adequação é imprescindível e se compõe de 03 passos:
1) MAPEAMENTO

Mapeamento de dados e fluxos: realização de diagnóstico por assessment (entrevistas
com áreas envolvidas), incluindo-se a identificação dos tipos de dados tratados fluxos de
tratamento adotados;
2) RELATÓRIO DE MAPEAMENTO E ADEQUAÇÃO
Relatório de mapeamento e adequação: relatório embasado pelas informações coletadas
com os colaboradores contendo gaps e orientações para baseados nas melhores práticas
de mercado, de medidas técnicas para a implantação de novas rotinas e processos para o
tratamento de dados pessoais, visando a mitigação de riscos em face do disposto na
LGPD;
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3) CONTRAMEDIDAS SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Análise das medidas de segurança da informação aptas a proteger os dados pessoais de
acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquitetura / Infraestrutura de Redes;
Segurança das operações, redes e comunicações;
Ativos e seus Riscos associados;
Controles de Acesso e Autenticação;
Endpoint Security;
Vulnerabilidades, ameaças e vazamento dados;
Desenvolvimento de Aplicações;
Resposta a incidentes e critérios de notificações.
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QUEM SOMOS
Fontes Assessoria é um escritório de advocacia formado por uma equipe de profissionais
experientes, capaz de prover soluções nas mais diversas áreas jurídicas para empresas de
diferentes segmentos e portes.

Desde 2018, estamos empenhados na administração de consultoria suporte à adequação
de nossos clientes à LGPD atuando desde o diagnóstico e mapeamento de dados
pessoais, até a assessoria na instauração de comitês de compliance e governança, criação
de políticas de proteção de dados, capacitação e treinamento de funcionários e
colaboradores, de entidades de segmentos diversos.
Desenvolvendo trabalho com visão multidisciplinar somamos ao conhecimento jurídico o
apoio de especialistas em tecnologia e segurança da informação, contabilidade e auditoria,
para que nossos clientes estejam adaptados à nova realidade normativa e é com prazer
que nesta oportunidade aceitamos o pedido da MASTER CONSULTORES no sentido de
compartilhar nossos conhecimentos aos seus parceiros e clientes.
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