
O QUE É LGPD?

É a Lei Geral de Proteção de Dados, nº 13.709/2018, 
que trata da proteção de dados pessoais.

Sancionada em 2018, a LGPD entrará em vigor a partir de agosto de 2020 
e todas as organizações brasileiras que possuem dados pessoais, deverão 
ESCLARECER QUAIS SÃO, PORQUE COLETAM e com qual FINALIDADE. 

Para informações sobre menores de idade, dados relacionados à saúde e 
demais dados sensíveis, o cuidado deve ser ainda maior. 

O principal objetivo da lei é garantir a privacidade e 
controle dos dados pessoais pelas empresas controladoras, 

responsabilizando-as pela proteção das informações que 
captam de seus clientes, criando regras sobre: 

Coleta Armazenamento Processamento Compartilhamento

As empresas serão fiscalizadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD) e para o não cumprimento da Lei podem ser autuadas e multadas em 
até 2% do faturamento, limitado a R$ 50.000.000 por infração.



Visando adequar-se a esse novo cenário, o Sistema Fiep criou o seu projeto 
de conformidade à LGPD, que conta com uma equipe multidisciplinar e tem 
o envolvimento de todas as áreas da organização. Um exemplo é a instituição 
do DPO para monitorar e criar diretrizes de tratamento dos dados pessoais, 
atender colaboradores, parceiros de negócios e titulares dos dados.

Qualquer dúvida a respeito da nossa adequação à lei, entre em contato: 
dpo@sistemafiep.org.br

A legislação impactará qualquer pessoa, NATURAL OU JURÍDICA, de DIREITO 
PÚBLICO OU PRIVADO, tendo em vista que todas as organizações possuem 
tratamento de dados pessoais.

A lei ainda prevê uma tratativa especial para dados sensíveis, isto é, que 
façam referência a:
 Origem racial ou étnica;
 Convicção religiosa;
 Opinião política;
 Filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou 

político;
 Dados sobre saúde, vida sexual, genética ou biométrica - vinculados a 

uma pessoa natural. 

A condução desses dados deve ocorrer pela figura do DPO - Data Protection 
Officer. 

COMO ESTAMOS NOS PREPARANDO

LEMBRE-SE: todos somos responsáveis 
pela proteção dos dados que fazem 
parte das nossas atividades.

A aplicação material da lei é extremamente abrangente, incluindo a maior 
parte dos projetos e atividades do dia a dia empresarial. Diversas rotinas 
incluem tratamento de dados pessoais, como:
 Relações trabalhistas;
 Relação entre usuário e serviço de internet;
 Relação com alunos, contratos de serviços e negócios B2B que utilizam 

dados pessoais de parceiros/representantes empresariais. 

IMPACTOS DA LEI


