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ASIANDesk
O único escritório brasileiro com 
sede em Tóquio, atuando como um 
hub para as operações do nosso 
Asian desk



 Arbitragem

 Ciências Biológicas

 Competição & Antitruste 

 Compliance

 Contratos

 Contencioso Estratégico

 Direitos Autorais & Software

 Mídia & Entretenimento

 Propriedade Industrial

 Proteção de Cultivares

 Regulatório

 Relações Governamentais

 Segurança Digital & Proteção de Dados

 Telecom & Internet das Coisas



“Melhor Escritório de Advocacia em Tecnologia, 
Startups e Inovação”  Finalista

Premiações

“Proteção de Dados” Prática Valiosa

“Tecnologia” Excelente



Advogados55+

Estagiários80+

Sócios18

Especialistas no Grupo 
Multidisciplinar70+

Na Administração80+

Nossa Equipe

300+300+
Profissionais em

5 Escritórios



Programas de Certificação

Proteção às informações dos 
clientes e garantia do mais alto 
padrão de serviços

O Licks Attorneys possui um sistema de 
gestão com base nos padrões ISO 27001.
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• Atendimento a empresas de diferentes setores.

• Soluções individualizadas de acordo com as necessidades de cada cliente.

• Apoio a empresas que já passaram pelo processo de adequação ao GDPR.

• Certificação CIPP/E – IAPP e CDPO/BR – IAPP

• Compreensão das peculiaridades no Brasil e das medidas necessárias para mitigar riscos.

• Equipe multidisciplinar com apoio de profissionais com expertise em segurança da 

informação.

• Atuação como Encarregado.

Nosso time de proteção de dados
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O que é um Incidente 
de Segurança?
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“Um incidente de segurança com dados pessoais é qualquer evento adverso 

confirmado, relacionado à violação na segurança de dados pessoais, tais como 

acesso não autorizado, acidental ou ilícito que resulte na destruição, perda, 

alteração, vazamento ou ainda, qualquer forma de tratamento de dados 

inadequada ou ilícita, os quais possam ocasionar risco para os direitos e 

liberdades do titular dos dados pessoais.”

(ANPD, 2021)

O que é um incidente de segurança?

“O art. 46 da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD) 

determina que os agentes de tratamento de dados pessoais devem adotar 

medidas de segurança, 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 qualquer forma de 

tratamento inadequado ou ilícito.”

(ANPD, 2021)
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Tipos de incidentes mais comuns

Ataque de 

Phishing

Ataque de 

Ramsomware
Ataque de Spyware

Ataque 

man-in-the-middle

Password 

Guessing

• Links ou anexos 

maliciosos.

• Obtenção ilegal de 

dados da vítima.

• Software que 

bloqueia o servidor.

• Resgate exigido 

para o desbloqueio.

• Malware oculto de 

monitoramento.

• Rastreio das atividade 

e coleta de dados.

• Interceptação 

entre os usuários.

• Manipulação da 

comunicação.

• Obtenção da senha

do usuário.

• Programas ou via 

bruta
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Custo de um incidente

Fonte: Relatório IBM Security, 2021
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Medidas Preventivas

Relatório de Impacto 

e avaliações de risco

Políticas claras

AuditoriasDue Diligence na 

contratação de terceiros

Treinamentos e 

conscientização

Plano de Resposta 

a Incidentes
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Custo médio de um incidente
Com X sem Plano de Resposta (em US$)

Fonte: Relatório IBM Security, 2021

Custo com Plano de 
Resposta de Incidentes

Custos sem um Plano de 
Resposta a incidentes
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Plano de Resposta 
a Incidentes
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Plano de Resposta a Incidentes
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Introdução

• A LGPD prevê, em seu art. 50, §2º, I, ‘g’, que os programas de governança em privacidade a 

serem implementados pelos controladores e operadores devem conter, no mínimo, um Plano 

de Resposta a Incidentes.

Objetivos

• O objetivo deste Plano de Resposta a Incidentes é possibilitar que a empresa tome medidas 

proativas para mitigar riscos em caso de incidentes de segurança – ou suspeita de incidentes 

de segurança – que possam acarretar risco ou dano relevante aos titulares.

Plano de Resposta a Incidentes
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• Tempo de resposta anormal ou não responsividade;

• Sites hospedados localmente não abrem ou exibem 

conteúdo inadequado ou alterações não autorizadas;

• Sites hospedados localmente não exibem cadeado de 

conexão segura com o servidor ou apontam para 

endereços desconhecidos;

• Programas inesperados em execução;

• Falta de espaço ou memória em disco;

• Aumento da frequência de falhas no sistema; e

• Alterações de configurações.

Plano de Resposta a Incidentes
Indícios
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Encarregado

Plano de Resposta a Incidentes
Aconteceu o Incidente. E agora?

Equipe de TI
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Suspeita ou Identificação do Incidente de Dados

Avaliação Inicial

Plano de Resposta a Incidentes
Etapas do plano

Resposta

• Determinação da origem

• Isolamento do problema

• Remediação e recuperação

Comunicação

• Necessidade ou não

• Conteúdo

• Meio de comunicação

• Prazo

Revisão



22

Ocorreu um incidente de segurança 

relacionado a dados pessoais?

Não Sim

Não é necessário comunicar 

ANPD ou titulares

Existe um risco ou dano relevante aos direitos e 

liberdades individuais dos titulares afetados em razão 

do incidente de segurança?

Não

Comunicar ANPD 

e titulares

Sim

2 dias úteis

Plano de Resposta a Incidentes
Comunicação com ANPD e titulares
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Formulário ANPD
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Plano de Resposta a Incidentes
Formulário de comunicação de incidente de segurança

Comunicação

Agente de tratamento
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Plano de Resposta a Incidentes
Formulário de comunicação de incidente de segurança

Incidente de segurança 

Agente de tratamento
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Plano de Resposta a Incidentes
Formulário de comunicação de incidente de segurança

Incidente de segurança 
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Plano de Resposta a Incidentes
Formulário de comunicação de incidente de segurança

Incidente de segurança 

Medidas de segurança utilizadas 

para a proteção dos dados



28

Plano de Resposta a Incidentes
Formulário de comunicação de incidente de segurança

Medidas de segurança utilizadas 

para a proteção dos dados

Riscos relacionados ao 

incidente de segurança

Comunicação aos 

titulares de dados
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Casos concretos
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€475.000,00

ⅼ Multa de €457.000 ao Booking em razão de 

seu atraso em relatar o incidente de segurança

ⅼ + de 4.000 registros de clientes foram 

acessados pelos golpistas

ⅼ O incidente ocorreu em dezembro de 2018 e 

sua notificação às autoridades somente 

ocorreu em fevereiro de 2019

Casos emblemáticos
Autoridade Holandesa de PD x Booking
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€450.000,00

ⅼ Multa de €450.000 ao Twitter por não 

notificarem a DPA em tempo hábil sobre a 

violação de dados

ⅼ Evidência de precariedade ou falta de Plano 

de Resposta à Incidentes

ⅼ A empresa obteve ciência do incidente em 

02/01/2019 e somente notificou o DPC em 

08/01/2019

Casos emblemáticos
DPA irlandesa x Twitter
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ⅼ Cyber ataque em Junho/18

ⅼ + 400.000 consumidores

ⅼ Login, cartão e detalhes de viagens

ⅼ Falha nos controles de segurança

Casos emblemáticos
ICO x British Airways

+ £ 183.000.000,00

+ £ 20.000.000,00
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ⅼ Cyber ataque em 2014

ⅼ 339.000.000 registros de hóspedes

ⅼ Passaportes, cartões de crédito

ⅼ Falha nos controles de segurança e

due diligence na compra da 

Starwood Hotels

Casos emblemáticos
ICO x Marriott

£99.200.000,00

£18.400.000,00
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• 176 procedimentos instaurados em 2021;

• Penalidades vigentes desde Ago/21;

• Penalidades aplicáveis desde Out/21 - Regulamento do Processo de Fiscalização

• Pendente finalização da Norma de sanção e dosimetria

E no Brasil?

“Não acho que a Autoridade vem com a missão de sair multando. Não quero formar uma indústria 

da multa. A empresa se adequar é o essencial.”

(Waldemar Ortunho, Presidente da ANPD, abril de 2022)
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Alexandre Dalmasso
alexandre.dalmasso@lickslegal.com

011 99223 4489

Douglas Leite
douglas.leite@lickslegal.com

021 99196 8271

Flavio Buzanovsky
flavio.buzanovsky@lickslegal.com

021 3550 1119

Obrigado!
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