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Informação
relacionada a pessoa
natural identificada
ou identificável -
Artigo 5º I LGPD

Referência: 
 LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018

 LEI Nº 13.709, DE 14 DE
AGOSTO DE 2018
 
Dispõe sobre o tratamento de dados
pessoais, inclusive nos meios digitais, por
pessoa natural ou por pessoa jurídica de
direito público ou privado, com o objetivo
de proteger os direitos fundamentais de
liberdade e de privacidade e o livre
desenvolvimento da personalidade da
pessoa natural. Artigo 1º 

Lei Geral de
Proteção de
Dados 

Dados

Dado pessoal 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 - Artigo 5º II LGPD

 
Dado relativo a titular
que não possa ser
identificado,
considerando a
utilização de meios
técnicos razoáveis e
disponíveis na ocasião
de seu tratamento -
Artigo 5º XI LGPD

 
Sujeitos à obtenção de
consentimento
parental para sua
utilização e
tratamento -
interpretado em
conjunto com o ECA, a
CF e a Convenção das
Nações Unidas sobre
Direitos das Crianças -
Artigo 14 LGPD

Fundamentos
 ART. 2º A DISCIPLINA DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
TEM COMO FUNDAMENTOS:

 I - O RESPEITO À PRIVACIDADE;
 II - A AUTODETERMINAÇÃO INFORMATIVA;
 III - A LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DE INFORMAÇÃO, DE
COMUNICAÇÃO E DE OPINIÃO;
 IV - A INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE, DA HONRA E DA
IMAGEM;
 V - O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO E A
INOVAÇÃO;
 VI - A LIVRE INICIATIVA, A LIVRE CONCORRÊNCIA E A
DEFESA DO CONSUMIDOR; E
 VII - OS DIREITOS HUMANOS, O LIVRE DESENVOLVIMENTO
DA PERSONALIDADE, A DIGNIDADE E O EXERCÍCIO DA
CIDADANIA PELAS PESSOAS NATURAIS.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.709-2018?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.709-2018?OpenDocument


Consentimento do titular dos dados Legítimo
interesse Cumprimento de obrigação legal ou
regulatória Tratamento pela Administração Pública
Realização de estudos e de pesquisas Execução ou
preparação contratual Exercício regular de direitos
Proteção da vida e da incolumidade física Tutela
de saúde do titular Proteção de crédito.

Bases Legais

CONCEITOS

Referência: 
 LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018
https://www.flaticon.com/br/buscar?word=aNPD&type=icon

TITULAR

TRATAMENTO

Pessoa
natural a
quem se
referem
os dados
pessoais que
são objeto de
tratamento -
Artigo 5º V
LGPD

Toda operação
realizada com dados
pessoais, 
como as que se referem,
por exemplo, a coleta,
produção, recepção,
classificação,
utilização, acesso,
reprodução,
transmissão,
distribuição,
processamento,
arquivamento,
armazenamento,
eliminação, avaliação
ou controle da
informação,
modificação,
comunicação,
transferência,
difusão ou extração -
Artigo 5º X LGPD

Controlador:
pessoa natural
ou jurídica, de
direito público
ou privado,
 a quem
competem as
decisões
referentes ao
tratamento de
dados pessoais
Artigo 5º VI
LGPD

CONTROLADOR OPERADOR

ENCARREGADO CONSENTIMENTO ANONIMIZAÇÃO

ANPD

Órgão da
Administração
Pública Federal
responsável 
por
acompanhar,
fiscalizar e
aplicar as
sanções
descritas na
LGPD - Artigo 5º
XIX LGPD

Pessoa
natural ou
jurídica, de
direito
público ou
privado, que
realiza o
tratamento
de dados
pessoais em
nome do
controlador -
Artigo 5º VII
LGPD

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)
- Artigo 5º VIII
LGPD

Manifestação
livre,
informada e
inequívoca
pela qual o
titular
concorda com
o tratamento
de seus dados
pessoais para
uma finalidade
determinada -
Artigo 5º XII -
LGPD

Utilização de
meios técnicos
razoáveis e
disponíveis no
momento do
tratamento, por
meio dos quais
um dado perde
a possibilidade
de associação,
direta ou
indireta, a um
indivíduo -
Artigo 5º XI LGPD

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.709-2018?OpenDocument


 Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a
boa-fé e os seguintes princípios:
 I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos,
explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de
forma incompatível com essas finalidades;
 II - adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas
ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;
 III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a
realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes,
proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de
dados;
 IV - livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre
a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus
dados pessoais;
 V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza,
relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o
cumprimento da finalidade de seu tratamento;
 VI - transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e
facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos
agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial;
 VII - segurança: utilização de medidas 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 difusão;
 VIII - prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em
virtude do tratamento de dados pessoais;
 IX - não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins
discriminatórios ilícitos ou abusivos;
 X - responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo agente, da
adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o
cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da
eficácia dessas medidas.

Fica a cargo da Agência Nacional de Proteção de Dados - ANPD
que teve autorização legal para aplicar multas, a partir de 1º de
Agosto de 2021. A aplicação de multa será precedida de ação
orientativa pela ANPD e de realização de procedimentos
administrativos regular.

 

Consentimento do titular dos dados - Legítimo
interesse - Cumprimento de obrigação legal ou
regulatória - Tratamento pela Administração
Pública - Realização de estudos e de pesquisas  -
Execução ou preparação contratual - Exercício
regular de direitos  - Proteção da vida e da
incolumidade física  - Tutela de saúde do titular- 
 Proteção de crédito - Artigos 7ª e 11 da LGPD

Princípios

Bases Legais

Fiscalização

Sanção
 Advertência        
 Multa
 Publicização de condutas contrárias à LGPD
 Suspensão e bloqueio de tratamento de dados 

  Artigo 52
Referência: 
 LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.709-2018?OpenDocument


CICLO DE VIDA
DOS DADOS

Referência: 
 LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018
https://www.xpositum.com.br/ciclo-de-vida-dos-dados-e-lgpd

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.709-2018?OpenDocument


DIREITO DOS TITULARES

Referência: 
 LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018

Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus
dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de
liberdade, de intimidade e de privacidade.

Assim, quanto a seus dados pessoais, o titular tem direito a:

 

A Lei Geral de Proteção de Dados enumera os direitos do titular
de dados do Artigo 17 ao 22. Estes direitos englobam, tamb́ém,
direito a informação sobre a existência de dados pessoais dentro
da organização; revisão de decisões automatizadas envolvendo
seus dados pessoais; não utilização de seus dados pessoais em
ações que sejam prejudiciais ao titular de dados dentre outros.

Esta Cartilha tem  o objetivo de, sucintamente,  trazer a você
informações básicas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados.

ANDRADE GOMES ADVOGADOS
https://www.andradegomes.adv.br

Confirmação Correção

Acesso

Restrição Portabilidade

Eliminação Informação Tratamento
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