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● Contato direto com a alta direção e membros do comitê executivo

● Mapeamentos de processos

● Elaboração da matriz de riscos e controles

● Implantação de ferramentas e sistemas de controle

● Desenvolvimento de programas de comunicação e treinamento

● Contato direto com a alta direção e membros do comitê executivo

● Mapeamentos de processos

● Elaboração da matriz de riscos e controles

● Implantação de ferramentas e sistemas de controle

● Desenvolvimento de programas de comunicação e treinamento

Objetivo





Termos-chave da LGPD







Nomeação de um encarregado



“O mais importante é 
mudar procedimentos e 
treinar funcionários.”



Indústria / B2B / B2C

Maior diferença: volume de informações (titulares de dados)

Empresas Locais vs empresas Internacionais

• GDPR
o Lições aprendidas
o Formulários e processos
o Sistemas (ex.: OneTrust)

• DPO

• Execução “top-down” vs convencimento local

• Processos já hospedados em servidores internacionais (ex.: servidores de e-
mail, SuccessFactor, Sciforma, OneTrust, outros...)





PIA (privacy impact assessment), mapeamento

1. Escopo / contexto
a) Resumo, descrição e “dono” do processo
b) Quem tem acesso aos dados/informações
c) Transações regionais / transnacionais
d) Categoria de informações pessoais e sensíveis
e) Acessos de terceiros e controladores
f) Documentação contratual
g) Controles e métodos de acesso e segurança de informação (TI)
h) Retenção da informação

2. Validação (parecer)
a) Mapa de risco
b) Ações corretivas
c) Plano de remediação

3. Recomendação do encarregado / DPO





Transferência internacional  de dados 

É Quando o controlador/empresa oferecer e comprovar garantias de cumprimento dos 
princípios, dos direitos do titular e do regime de proteção de dados previstos na LGPD, na 
forma de: 

a) cláusulas contratuais específicas para determinada transferência; 
b) cláusulas-padrão contratuais;
c) normas corporativas globais; 
d) selos, certificados e códigos de conduta regularmente emitidos.

Além disso, pode considerar nos seguintes casos:
1. quando a transferência for necessária para a cooperação jurídica internacional entre 

órgãos públicos de inteligência, de investigação e de persecução, de acordo com os 
instrumentos de direito internacional; 

2. quando a transferência for necessária para a proteção da vida ou da incolumidade física 
do titular ou de terceiro; 

3. quando a autoridade nacional autorizar a transferência;
4. quando a transferência resultar em compromisso assumido em acordo de cooperação 

internacional; 
5. quando a transferência for necessária para a execução de política pública ou atribuição 

legal do serviço público;
6. quando o titular tiver fornecido o seu consentimento específico e em destaque para a 

transferência, com informação prévia sobre o caráter internacional da operação, 
distinguindo claramente esta de outras finalidades.
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