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ASPECTOS RELEVANTES DA 

LGPD



Aplicação e Definições das LGPD

• Aplicação da Lei: A LGPD se aplica a qualquer pessoa, natural ou jurídica, que realize no
território nacional qualquer Operação de Tratamento de Dados, para fins comerciais.

• Titulares de Dados Pessoais são só as pessoas naturais, aos quais se referem os dados
coletados. A Lei Brasileira não se aplica aos dados de Pessoas Jurídicas.

• Dados pessoais são todas as informações que identificam ou permitem identificar uma pessoa
natural, como por exemplo, RG, CPF, Título de Eleitor;

• Dados Pessoais Sensíveis são os dados referentes à origem racial ou étnica; convicção religiosa;
filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso ou político; saúde ou vida sexual; dado
genético ou biométrico. Um exemplo de dado pessoal é o atestado médico que é entregue ao
RH.

• Anonimização dos dados, dissociação irreversível entre o dado e o titular, realizada através da
utilização de meios técnicos de segurança da informação. Uma vez anonimizados, os dados não
são mais considerados protegidos pela LGPD



As figuras previstas na LGPD

• Agentes de Tratamento – Controlador e Operador: O Controlador é a pessoa, natural ou

jurídica, a quem competem as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. Já o

Operador é a pessoa, natural ou jurídica, que realiza o tratamento dos dados pessoais em

nome e a mando do Controlador.

• Encarregado ou Data Protection Officer (“DPO”): É a pessoa, natural ou jurídica, indicada, pela

empresa que realiza tratamentos de dados pessoais, para atuar como canal de comunicação

entre o Controlador, os titulares dos dados e a ANPD;

• Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”): É o órgão da administração pública

responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD em todo o território

nacional;



Princípios e Hipóteses Legais de Tratamentos de Dados  Previstos na LGPD 

• Quais são os Princípios norteadores do Tratamento de Dados Pessoais? Finalidade,

Adequação, Necessidade, Livre Acesso, Qualidade dos Dados, Transparência, Segurança, Não

Discriminação, Responsabilização e Prestação de Contas;

• E o que são as Bases legais? Bases Legais são as hipóteses legais que permitem o tratamento

de dados pessoais de um titular, elas estão previstas no artigo 7º da LGPD:

Consentimento do Titular; Execução do Contrato ou de seus procedimentos preparatórios;

Para processos judiciais, administrativos ou arbitrais; Para a Proteção da vida ou da

incolumidade física e Tutela da Saúde; Interesse legítimo e inequívoco do Controlador;

Proteção ao Crédito; Cumprimento de Obrigação Legal e Regulatório; Para realização por

estudos e órgãos de pesquisas, quando possível a anonimização e para tutela da saúde,

exclusivamente, quando realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde e

autoridades sanitárias.



Penalidades Previstas na LGPD
• Advertência e indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;

• Multa simples ou diária de até 2% do faturamento no seu último exercício, limitada ao
total de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração;

• Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência;

• Bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização;

• Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração;

• Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo
período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período, até a regularização da
atividade de tratamento pelo controlador;

• Suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere a
infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período;

• Proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamentos.



Agenda Regulatória 2023-2024: Destaques 

• Regulamento de Dosimetria e Aplicação da

Sanção e Termo de Ajustamento de Conduta;

• Direito dos Titulares Pessoais;

• Transferência Internacional de Dados Pessoais;

• Regulamentação de critérios para Boas Práticas

e Governança Corporativa;

• Tratamento de Dados Pessoais de Crianças e

Adolescentes e Dados Pessoais Sensíveis.

https://www.gov.br/anpd/pt-br



ASPECTOS PRÁTICOS NOS 
CONTRATOS DE TRABALHO 



A Previsão de Proteção de Dados Pessoais nos Contratos de Trabalho 

• DEVERES DO EMPREGADOR (CONTROLADOR DOS DADOS PESSOAIS): Informar no
momento da admissão para que finalidade os dados serão tratados, com quais bases
legais e de que maneira ocorrerá o tratamento, bem como quais são as políticas
adotadas para a proteção de dados pessoais do Colaborador

• DIREITOS DO EMPREGADO (TITULAR DOS DADOS PESSOAIS): Ter acesso a todas as
informações sobre as proteção de dados pessoais tratados, inclusive pelo empregador

• Coleta de Consentimento, se for a base legal utilizada pelo empregador

• Coleta de Consentimento em Tratamento de Dados Pessoais de Crianças e Adolescente
e publicização de Política em separado



Rotinas com RH/ DP

• Estabelecer política de tratamento de dados desde a coleta dos dados, como o recebimento de 
currículos, até o descarte da informação (política de guarda e destruição de documentos)

• Avaliar necessidade da solicitação de cada documento ou informação

• Estabelecer fluxos de autorizações/ consentimentos

• Estabelecer fluxo de acesso aos dados, indicando grau de relevância e sensibilidade

• Realizar treinamentos períodos
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Esta apresentação é de autoria dos advogados do Gaia Silva Gaede Advogados, a quem

pertencem todos os direitos, e sem cuja autorização não deve ser, de forma alguma,

fornecida, reproduzida ou divulgada. Seu conteúdo não tem por finalidade o alcance de um

determinado resultado específico, mas sim a demonstração do panorama legal sobre a

matéria no momento de sua elaboração, sobre cuja atualização não nos responsabilizamos,

não consistindo em qualquer aconselhamento jurídico, que deve ser fornecido apenas

mediante a análise de cada situação concreta.


