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Transformações Digitais

INTERNET SMARTPHONE TELEMEDICINAVÍDEO  CONFERÊNCIA



NÃO EXISTE SERVIÇO GRÁTIS

TWITTER FACEBOOK INSTAGRAM WHATSAPP

estão sendo trocados por um pedacinho da sua

privacidade.

E -MAIL



O Dilema das Redes

Especialistas em tecnologia e profissionais da área fazem

um alerta: as redes sociais podem ter um impacto

devastador sobre a democracia e a humanidade.



Onde estão
meus dados
pessoais?



Cibercrimes

C Ó D I G O  M A L I C I O S O V A Z A M E N T O  D E
D A D O S

H A C K E R S E N G E N H O S I D A D E
S O C I A L



Movimento Mundial

Regulamento Geral de Proteção de Dados;

Entrou em vigor em 25 de maio de 2018;

Nova lei de proteção de dados pessoais da União Europeia.



Lei Geral de
Proteção de

Dados Pessoais



Lei Geral de
Proteção de
Dados Pessoais

O QUE É?
Lei 13.709/18;

Entra em vigor em Setembro de 2020;

Regulamenta o tratamento de dados pessoais

coletados.

POR QUEM?
Pessoa Física;

Pessoa Jurídica: Direito Público ou Privado.

ONDE ESTÃO ESSES DADOS?
Meio Físico;

Meio Digital.



Quais tipos de
dados são
tratados?

D A D O  P E S S O A L

Informação relacionada a pessoa natural

identificada ou identificável.

D A D O  S E N S Í V E L

Origem Racial ou Étnica; Convicção Religiosa;

Opinião Política; Dado referente à Saúde ou à Vida

Sexual; Dado Genético ou Biométrico.



De quem são
esses dados?

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

Denominado Titular.



Quais os Direitos dos titulares?

Saiba como seus dados serão
usados

Acesso aos dados processados Apagamento dos dados
pessoais

Portabilidade dos dados

Restringir o uso dos dadosObter a correção dos dados
pessoais

Anomimização dos dados Informação sobre
compartilhamento com

terceiros



Tratamento de Dados Pessoais

Consentimento;

Para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

Para cumprimento de políticas públicas;

Para realização de estudos por órgãos de pesquisa;

Para a realização de contratos;

Para poder exercer seus direitos;

Para proteção da vida ou tutela de saúde;

Para proteção de crédito.



Quem são os
agentes da

LGPD?

Controlador: É quem toma as decisões
relacionadas ao tratamento dos
dados pessoais.

Operador de Dados: É a empresa, entidade
ou pessoa física que faz efetivamente
o tratamento dos dados pessoais, seguindo
as determinações do Controlador.
Ex.: Contador.



Quem vai
fiscalizar a

LGPD?

Autoridade Nacional de Proteção de Dados
(ANPD).



Quem na
minha

empresa será
responsável?

DPO

Controlador

ANPD

Titular

Data Protection Officer - DPO;

Responsável pela aplicação da LGPD dentro
das organizações.



Penalidades

Suspensão  da
própr ia  at iv idade
empresar ia l  que
dependa  do
tratamento  de
in formações

Reparar  os  danos
causados  aos
t i tu lares  dos
dados  v io lados

Publ ic i zação Multa  D iár ia

Mul ta  de  2% do
faturamento  do
ano  anter ior ,  a té
l imi te  50 mi lhões
de  rea is  POR
INFRAÇÃO

Suspensão  tota l  ou
parc ia l  do  banco
de  dados



Impactos da
LGPD na

Contabilidade



O que muda?

É a forma de lidar com os dados de clientes e colaboradores.



Impactos

Relatór io  de
Impacto

Nomear  um DPOCr iar  um cana l  de
comunicação

Termo de
Consent imento  ou
Contrato

Aná l i se  de  R iscos



O que não fazer?

Não deixe notebooks,
celulares, Pen-drives e
outras fontes de
informações
confidenciais em
áreas não protegidas.
Mantenha-os seguros;

Não passe informações
confidenciais sem confirmar a
identidade do receptor e
certificar-se de que ele está
autorizado a recebê-las;



O que não fazer?

Não instale softwares
nos dispositivos da
empresa que não
foram homologados
pela Área de TI ou
que não tenham sido
devidamente
licenciados.

Não clique em links de origem
suspeita. Verifique o destinatário e
em caso de dúvida solicite a
verificação do setor de TI.



O que fazer?

Guarde as
informações
confidenciais quando
se ausentar de sua
mesa por qualquer
período de tempo e
ao final do dia;

Atividades diárias podem fazer
grande diferença na manutenção
da segurança, como: após as
reuniões não deixar documentos
nas salas e apagar os quadros,
bloquear a sua estação de
trabalho, retirar os documentos
das impressoras imediatamente
após o uso e manter os ambientes
restritos trancados;



O que fazer?

Se você perceber
alguma falha na
segurança, informe
imediatamente ao seu
gestor ou utilize o canal
dpo@empresa.com.br.



Quais cuidados devo estar atento?

Compartilhamento
de dados pessoais de
clientes e
colaboradores de
forma mais segura.

Não jogue papéis com
informações confidenciais
no lixo comum: destrua-os
de maneira apropriada.

Ao sair, deixe a mesa limpa.

Fique atento ao
receber e-mails.



Quais cuidados devo estar atento?

Não revele a sua
senha nem utilize as
senhas dos outros.

Você é responsável por
tudo que é feito pelo seu
“usuário”. Não anote suas
senhas: use a memória
para guardá-las.

Toda senha é pessoal e
intransferível. Não abra exceções.

Todo sistema grava as
operações realizadas
pelo usuários!



WHATSAPP

(86) 988395571

INSTAGRAM

@theforense

PERGUNTAS


