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LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS



Lei n.13.709, de 2018.

COMO SE ADEQUAR À LGPD? 



PROJETO DE ADEQUAÇÃO À LGPD

Por meio de uma ação multidisciplinar: legal, tecnológica, processos e cultural:
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Reunião de Início do Projeto com Gestores

Objetivos: 

(i) Exposição sobre os preceitos da LGPD;
(ii) Conscientização acerca da relevância do projeto; 
(iii) Explicações sobre as etapas do projeto; 
(iv) Definição de processos a serem mapeados e profissionais a serem entrevistados;
(v) Captar eventuais políticas e mapeamentos de processos;
(vi) Elaboração do cronograma; 
(vii) Formação do comitê; e
(viii) Discussão inicial sobre o Encarregado. 

FASE I



Entrevistas com gestores e colaboradores responsáveis por processos (outros modelos*)

Objetivos: 

(i) Identificar a ocorrência de tratamento de dados pessoais; 
(ii) Identificar o fluxo de entrada e saída de dados pessoais;
(iii) Identificar os meios de recepção, armazenamento e transmissão; 
(iv) Identificar o prazo de guarda;
(v) Identificar contratos com terceiros que tratem dados pessoais;
(vi) Identificar documentos existentes para apoio à aderência à LGPD; e
(vii) Identificar os principais controles já existentes na empresa envolvendo tratamento de dados pessoais.

FASE I



Diagnóstico

Atividades: 

(i) Compilar as informações coletadas transformando-as em um mapa de dados; 
(ii) Identificar a base legal e prazo de guarda adequados;
(iii) Analisar os principais riscos de infringência à LGPD; e
(vii) Sugerir um plano de ações para mitigação de riscos de infringência à LGPD. 

FASE I



Mapa de Dados

FASE I



Identificação de tratamento de dados pessoais e mapeamento dos processos de tratamento de tais dados.

Documentos resultantes: 

(i) Formulários contendo o resultado do levantamento sobre tratamento de dados de cada processo; e 

(ii) Relatório contendo o mapa de dados pessoais tratados em cada processo coorporativo analisado, indicação dos 
riscos de infringência à LGPD e plano de ação para correção. 

FASE I



Relatório de impacto à proteção de dados 
pessoais

Conceito: Documentação do controlador que contém a 
descrição dos processos de tratamento de dados 
pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e 
aos direitos fundamentais, bem como medidas, 
salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco. (Art. 
5º, XVII) 

Conteúdo: o relatório deverá conter, no mínimo, a 
descrição dos tipos de dados coletados, a metodologia 
utilizada para a coleta e para a garantia da segurança 
das informações e a análise do controlador com relação 
a medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de 
risco adotados. (Art. 38, parágrafo único)

FASE I

Quando poderá ser solicitado: 

A autoridade nacional poderá determinar ao controlador 
que elabore relatório de impacto à proteção de dados 
pessoais, inclusive de dados sensíveis, referente a suas 
operações de tratamento de dados, nos termos de 
regulamento, observados os segredos comercial e 
industrial. (Art. 38)

A autoridade nacional poderá solicitar ao controlador 
relatório de impacto à proteção de dados pessoais, 
quando o tratamento tiver como fundamento seu 
interesse legítimo, observados os segredos comercial e 
industrial. (Art. 10ª, § 3º) 



Estruturação Documental e de Controles

Revisão, adequação e criação de políticas, procedimentos e demais documentos úteis à aderência à LGPD.

Importante destacar que, não havendo material que possa ser aproveitado (elaborados internamente ou 
por uma matriz estrangeira, por exemplo), a VAA sugerirá os documentos pertinentes e elaborará as 
minutas base para, após os ajustes necessários de acordo com a realidade da empresa, passem a ser 
adotados como padrões. 

Os materiais trazidos de outras empresas estrangeiras coligadas passam pelas fases de tradução e 
“tropicalização”.

Desenvolvimento e apoio à implantação de controles sobre tratamento dos dados.

FASE II



Estruturação Documental 

o Política Geral de Proteção de Dados:

• Definições
• Princípios;
• Direitos do Titular;
• Definições e Obrigações dos Agentes de Dados;
• Definição e Obrigações do Encarregado;
• Dados Sensíveis;
• Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD);
• Relatório de Impacto à Proteção de Dados;
• Tratamento dos Dados – como, por quanto tempo, qual a finalidade;
• Incidente de Segurança;
• Estrutura Organizacional; e
• Informações de Contato do Encarregado e do Controlador.

FASE II



Estruturação Documental

o Política de Transferência Internacional de Dados
o Noticação de Proteção de Dados dos Colaboradores
o Noticação de Proteção de Dados dos Candidatos a Vagas de Emprego
o Política de Tratamento de Dados de RH
o Noticação de Privacidade Para Coleta de Dados no Site (incluindo a descrição e função dos cookies)
o Acordo de Condencialidade de Dados Pessoais Para Terceiros (ou cláusulas a serem inseridas no NDA 

padrão)
o Acordo de Condencialidade do Colaborador Operador
o Atualização do Código de Ética – incluir um item breve que fale sobre o Programa de Compliance de 

Proteção de Dados e liste os documentos existentes. 
o Política de TI

FASE II



Estruturação Documental

o Diretório de Modelos:

• Cláusulas Padrão (transferência de dados nacional e Internacional);
• Noticação de Exercício de Direito dos Titulares;
• Acordo de Tratamento de Dados;
• Aditivo incluindo as cláusulas de LGPD; e
• Consentimento.

FASE II



Monitoramento e gestão de incidentes

Acompanhamento dos Indicadores de governança de privacidade por meio de auditorias. 

Suporte consultivo para situações cotidianas.

Suporte administrativo e ou contencioso em caso de demanda.

FASE III



Monitoramento e gestão de incidentes

FASE III
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