Tecnologia em Negócios

LGPD

A LEI QUE
VAI TRANSFORMAR

O PAÍS

A nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)
representa um importante avanço para o Brasil.
Conheça todos os aspectos práticos da LGPD
levantados pela equipe da Central IT.
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O QUE É A LEI?

LGPD

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

A Lei 13.709, conhecida
como Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais (LGPD), tem
como objetivo regulamentar o
tratamento de dados pessoais de
clientes, usuários, colaboradores
por parte de empresas públicas
e privadas, garantindo a
privacidade, inviolabilidade da
intimidade e os diretos humanos.

LGPD

Lei Geral de Proteçã
de Dados Pessoais
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DADOS PESSOAIS

A LGPD trata exclusivamente dos dados
considerados por ela como pessoais. Quais
seriam eles?

DADO PESSOAL

DADO SENSÍVEL

DADO NÃO-PESSOAL

É aquele capaz de
identificar um indivíduo, de
forma direta ou indireta.

É aquele capaz de
categorizar um indivíduo
podendo ocasionar
discriminações.

Dados próprios de CNPJ,
dados considerados
públicos e dados que não
identificam um indivíduo
como os anonimizados e
as estatísticas.

OS TIPOS DE DADOS E A LGPD

DADOS PESSOAIS

DADOS
Digitais e Físicos

DADOS PESSOAIS
(LGPD)

EXEMPLOS DE DADOS

DADOS
ANÔNIMOS

Nome e Apelido
Endereço de residência
Endereço eletrônico
Número de um cartão
identificação
Dados de localização
Endereço IP

DADOS SENSÍVEIS
DADOS
SENSÍVEIS

Opção sexual
Opinião política
Dados de saúde
Opção religiosa
Origem racial ou étnica
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AGENTES DE TRATAMENTO
TITULAR

A LGPD traz a
importância de ter
os envolvidos com
os dados pessoais
mapeados. Os
dados transitam
comercialmente
entre os agentes
denominados:

Pessoa natural a quem se referem os dados
pessoais que são objeto de tratamento.

OPERADOR
Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou
privado, que realiza o tratamento de dados pessoais
em nome do controlador.

CONTROLADOR
Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou
privado, a quem competem as decisões referentes
ao tratamento de dados pessoais;
Controladores deverão manter pública a informação
sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua
utilização e os procedimentos para o exercício dos
direitos do usuário.

ENCARREGADO(DPO)
Pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar
como canal de comunicação entre o controlador, os
titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção
de Dados (ANPD).

Titular

Co

m un

A ANPD É O ÓRGÃO DA
AUTORIDADE NACIONAL
RESPONSÁVEL PELA
FISCALIZAÇÃO DA
CONFORMIDADE DAS EMPRESAS
COM A LEI.

Controlador

Dados

111001
101101

Dados
10010
10010 11011
11011

01
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1
0
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DPO

icação

(Encarregado)

Opera
dor

ANPD
Auto

ridade Nacional de
Proteção de Dados
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IMPACTO DA LGPD

NAS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS
A Lei traz um impacto positivo para as parcerias internacionais. Por exemplo
os países que compõem a União Europeia possuem uma Lei de proteção de
dados, a GDPR e outros países também estão se adequando as necessidades da
privacidade do usuário final, facilitando comércio entre ambos.
Com a LGPD, as empresas serão obrigadas a evidenciar que tomaram ações
de segurança e privacidade para garantir a conformidade, integridade,
disponibilidade e privacidade dos dados pessoais dos seus clientes, se adequando
às normas internacionais.

PARA O USUÁRIO
A Lei Geral de Proteção de Dados, vai impactar
diretamente no relacionamento das empresas com o
usuário final.
Com essa Lei o usuário poderá solicitar às empresas:
Acesso aos dados tratados;
Correção e atualização dos dados;
Portabilidade dos dados a outro fornecedor;
Revogação do consentimento;
Anonimidade, bloqueio ou eliminação de dados
desnecessários;
Eliminação dos dados pessoais.
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PARA AS EMPRESAS
As empresas só poderão manipular os dados dos seus clientes atendendo às bases legais e garantido
a qualidade dos dados coletados, utilizando os princípios de tratamento previstos na LGPD.
Não será permitida a manipulação dos dados, caso a empresa não esteja de acordo com
alguma das Bases legais abaixo:
1

Consentimento;

2

Cumprimento de Obrigação Legal ou Regulatória do Controlador;

3

Execução de Políticas Públicas;

4

Estudos por Órgãos de Pesquisa;

5

Execução de Contrato / Diligências Pré contratuais;

6

Exercício Regular de Direitos;

7

Proteção da Vida;

8

Tutela da Saúde;

9

Interesses Legítimos do Controlador / Terceiro;

10 Proteção ao Crédito.

O tratamentos dos dados podem ocorrer desde
que sigam os princípios descritos na LGPD:
1

Finalidade;

2

Adequação;

3

Necessidade;

4

Qualidade de dados;

5

Transparência;

6

Livre acesso;

7

Não descriminação;

8

Segurança;

9

Prevenção;

10 Responsabilidade e prestação de contas.
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COMO A CENTRAL IT PODE TE AJUDAR?

CONSULTORIA NA ADEQUAÇÃO À LGPD
A Central IT conta com uma equipe multidisciplinar,
certificada em normas e frameworks internacionais,
utilizando as melhores práticas do mercado e com apoio
do Sistema de Gestão de Proteção de Dados (DPMS).

WORKSHOP
ASSESSMENT

PLANO DE AÇÃO

CAPACITAÇÃO

SUSTENTAÇÃO

Entendimento da lei, deveres e ações a serem
tomadas envolvendo os principais responsáveis em
todas as áreas de interesse
Levantamento e análise do ambiente atual junto
ao cliente para identificar e catalogar os dados.
Elaboração do relatório com o cenário atual.
A: Elaboração do plano de ação utilizando as
melhores práticas com o objetivo de corrigir falhas
e mitigar os riscos.
B: Implantação do plano de ação.
Capacitação dos colaboradores para que
entendam o que é a Lei, quais deveres e
obrigações. Resguardando assim a empresa e
mitigando falhas humanas.
Sustentação e melhoria contínua de todo o processo
de adequação à LGPD com profissionais, soluções e
sistemas adequados para cada necessidade.
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SOBRE A CENTRAL IT

A busca contínua pela excelência dos resultados, é a
nossa estratégia.
Fornecemos serviços de Tecnologia da Informação, com foco na disponibilidade do negócio,
controle de processos e retorno positivo. Aplicamos metodologias de trabalho pioneiras,
que incluem a análise do ambiente, o planejamento com base nas melhores práticas de
gerenciamento e a mensuração de resultados.
Traçamos estratégias baseadas em negócios, assim todos os serviços são desenhados para ter um
ciclo de vida acompanhado do início ao fim, garantindo a alta disponibilidade e a continuidade
dos processos internos de nossos clientes.
Possuímos equipes especializadas na aplicação de rotinas de maneira organizada, o que reduz
significativamente a ocorrência de erros e garante que cada passo do projeto seja eficaz, com a
geração de resultados e a qualidade, que são marcas registradas da Central IT.
Tanto cuidado na definição dos processos, mensuração de resultados e formação de equipes de alta
performance faz com que a nossa empresa seja referência frente ao mercado na prestação de serviços
de TI e Governança Corporativa.
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NOSSOS SERVIÇOS
HIPERAUTOMAÇÃO DO SERVIÇO
AIOPS
MONITORAMENTO DE PERFORMANCE DE APLICAÇÕES
MULTIEXPERIÊNCIA
ORQUESTRAÇÃO
HIPERAUTOMAÇÃO DO NEGÓCIO
BARRAMENTO DE INTEGRAÇÕES
BUSINESS EXPERIENCE
FACILITIES
GESTÃO DE CONTRATOS E FORNECEDORES
GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
BPO
GESTÃO DE DADOS
GOVERNANÇA
LGPD

NOSSOS PRODUTOS
CITSAÚDE
CITSMART
GRP
SIMON
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Temos a
solução ideal
para o desafio
da LGPD
Tecnologia em Negócios

0800 644 4433
comercial@centralit.com.br

www.centralit.com.br

