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Lei Geral de 
Proteção de 

Dados Pessoais

Lei 13.709/2018

[...] 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.



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.



Princípios



Princípio da finalidade

Direito ao tratamento adstrito aos propósitos legítimos,

específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade

de tratamento posterior de forma incompatível com essas

finalidades

Princípio da adequação

Direito ao tratamento adequado, compatível com as finalidades informadas

ao titular,de acordo com o contexto do tratamento

Princípio da necessidade

Direito à 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

Princípio do livre acesso Direito à consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do

tratamento,bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais

Princípio da qualidade dos dados Direito à exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com

a necessidade para o cumprimento da finalidade de seu tratamento



Princípio da transparência

Direito a informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a

realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados

os segredos comercial e industrial

Princípio da segurança

Direito à segurança dos dados, ao qual se contrapõe o dever, por parte dos

agentes de tratamento, de 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

Princípio da prevenção

Direito à adequada prevenção de danos, ao qual se contrapõe o dever, por

parte dos agentes de tratamento, de adoção de medidas para prevenir a

ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais

Princípio da não discriminação Direito de não ser discriminado de forma ilícita ou abusiva

Princípio da responsabilização e 

prestação de contas

Direito de exigir a adequada responsabilização e a prestação de contas por

parte dos agentes de tratamento, ao qual se contrapõe o dever, por parte

destes, de adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a

observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais



Consentimento
O consentimento do cidadão é a base
para que dados pessoais possam ser
tratados.



Tratamento Toda operação realizada com dados pessoais.



O que é 
tratamento de 

dados?
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Dados 
sensíveis

- “dados pessoais que revele dados

pessoais sensíveis e que possa causar

dano ao titular”.

- origem racial ou étnica

- convicções religiosas ou filosóficas

- opiniões políticas

- filiação sindical

- questões genéticas, biométricas

- sobre a saúde ou a vida sexual de uma
pessoa



Tratamento de 
dados de crianças 

e adolescentes

Art. 14. O tratamento de dados pessoais de crianças e de

adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse, nos

termos deste artigo e da legislação pertinente.

§ 1º O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser

realizado com o consentimento específico e em destaque dado

por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal.

§ 2º No tratamento de dados de que trata o § 1º deste artigo, os 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 a que se refere o art. 18 desta Lei.

§ 3º Poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o

consentimento a que se refere o § 1º deste artigo quando a

coleta for necessária para contatar os pais ou o responsável

legal, utilizados uma única vez e sem armazenamento, ou para

sua proteção, e em nenhum caso poderão ser repassados a

terceiro sem o consentimento de que trata o § 1º deste artigo.



Tratamento de 
dados de crianças 

e adolescentes

§ 4º Os controladores não deverão condicionar a participação

dos titulares de que trata o § 1º deste artigo em jogos,

aplicações de internet ou outras atividades ao fornecimento de

informações pessoais além das estritamente necessárias à

atividade.

§ 5º O controlador deve realizar todos os esforços razoáveis

para verificar que o consentimento a que se refere o § 1º deste

artigo foi dado pelo responsável pela criança, consideradas as

tecnologias disponíveis.

§ 6º As informações sobre o tratamento de dados referidas

neste artigo deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e

acessível, consideradas as características físico-motoras,

perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, com

uso de recursos audiovisuais quando adequado, de forma a

proporcionar a informação necessária aos pais ou ao

responsável legal e adequada ao entendimento da criança.



DADOS PESSOAIS

FASE DO CICLO DE TRATAMENTO OPERAÇÕES DE TRATAMENTO - LGPD, ART. 5º, X

Coleta Coleta, produção, recepção.

Retenção Arquivamento e armazenamento.

Processamento

Classificação, utilização, reprodução, processamento, avaliação ou 
controle da informação, extração e modificação.

Compartilhamento Transmissão, distribuição, comunicação, transferência e difusão.

Eliminação Eliminação.


