
_precisamos 
falar sobre 
o uso de  
dados pessoais



• Conciliar as leis de privacidade de 

dados em toda a Europa 

• Proteger e empoderar a privacidade 

de dados de todos os cidadãos da 

União Europeia 

• Reformular o modo como as 

organizações abordam a 

privacidade de dados

POR QUE 
A GDPR 

FOI CRIADA?



GDPR é um projeto para proteção de dados e identidade 
dos cidadãos da União Europeia que começou a ser 
idealizado em 2012 e foi aprovado em 2016. Embora a 
região já tivesse leis relacionadas à privacidade, elas 
datavam de 1995 e, mesmo com algumas atualizações, 
não correspondiam ao cenário tecnológico atual. A 
decisão de criar o regulamento vem daí.  
 
A União Europeia considera a proteção de dados 
pessoais um direito dos cidadãos dos países do bloco. Por 
conta disso, todas as empresas e organizações, 
independente de porte ou área de atuação, deverão 
seguir regras rígidas para coletar, processar, compartilhar 
e resguardar dados pessoais.

AFINAL DE 
CONTAS, 
O QUE É 

GDPR?



QUAIS SÃO AS  PRINCIPAIS  
OBRIGAÇÕES?



● O serviço deverá permitir que o usuário escolha como os seus dados serão tratados e autorize ou não o seu uso; 

● O usuário tem direito de saber quais dados estão sendo coletados e para quais finalidades; 

● Deve haver meios para que o usuário solicite a exclusão de informações pessoais ou interrompa a coleta de 
dados, com a decisão devendo ser respeitada; 

● O usuário também pode acessar, solicitar cópia ou migrar dados coletados para outros serviços (quando cabível); 

● Uso de linguagem clara, concisa e transparente para que qualquer pessoa possa compreender comunicações 
sobre seus dados, inclusive termos de privacidade;

QUAIS SÃO AS  PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES?



● Em caso de incidentes que resultem em vazamento ou violação de dados que podem ferir direitos e a 
liberdade das pessoas, a organização deverá notificar autoridades em até 72 horas; 

● Aplicação da privacidade por design: a proteção dos dados deve ser considerada desde o início do projeto de 
um sistema, como parte imprescindível deste; 

● Recomendação de pseudonimização: quando cabível, é recomendável que a empresa proteja informações 
sensíveis ocultando-as ou substituindo-as de alguma forma para que a identificação do usuário só seja possível 
com a adição de outros dados; 

● As empresas terão, em certas circunstâncias, que trabalhar com um Data Protection Officer (DPO), executivo 
que deverá supervisionar o tratamento de dados pessoais, bem com prestar esclarecimentos ou se comunicar 
com autoridades sobre o assunto.

QUAIS SÃO AS  PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES?



COMO O 
GDPR  

AFETA O 
BRASILEIRO?

Um dos pontos que causam confusão sobre o GDPR é a prevalência na 
União Europeia. O regulamento é válido para praticamente todo tipo de 
serviço que chega a um cidadão de um dos países do bloco. Isso significa, 
por exemplo, que uma loja online no Brasil ou em qualquer outro país 
terá que se adaptar ao GDPR se quiser enviar produtos para clientes na 
União Europeia sem desrespeitar a lei. 

Isso explica o fato de várias companhias estarem atualizando seus termos 
e adaptando sistemas mesmo em países fora da Europa. Como muitos 
dos serviços estão disponíveis globalmente, é mais viável ajustar toda a 
plataforma — ou a maior parte dela — do que fazer mudanças localizadas 
e, em virtude disso, correr o risco de infringir alguma regra. 

Como consequência, redes sociais, lojas online, plataformas de streaming 
e tantos outros serviços modificaram ou acrescentaram recursos para 
todas as contas, independente de país. 

É o caso do Facebook, que já permite, entre outras medidas, que usuários 
de todo o mundo apaguem ou façam download de dados pessoais na 
rede social. Outro exemplo: O painel de moderação da ferramentas 
Disqus (sistema de comentários) não exibe mais IP e email dos usuários 
que comentam nos posts — é uma espécie de pseudonimização.



O QUE 
ACONTECE SE 

DESCUMPRIR?

A empresa pode receber desde uma simples notificação 
(no caso de infração leve) até uma multa de € 20 milhões 
ou de até 4% sobre a receita anual global da companhia, o 
que for maior. Isso significa que, no caso de companhias 
como Google, Microsoft e Facebook, a punição pode 
custar bilhões de dólares. 

Na primeira olhada, empresas que não têm escritórios ou 
qualquer tipo de representação dentro da União Europeia 
parecem imunes à punição, mas, nesses casos, as 
autoridades europeias poderão recorrer a acordos de 
cooperação internacional ou a procedimentos 
diplomáticos para aplicar a multa. São processos 
complicados, mas não impossíveis. 

É por isso que você recebeu tantos e-mails ou 
notificações sobre atualizações de termos de privacidade 
e, a partir de agora, poderá perceber mudanças 
funcionais em muitos serviços. Numerosas empresas 
tiveram que se adequar, pois o GDPR foi redigido de uma 
forma que deixa claro que a União Europeia não vai mais 
tolerar o uso indiscriminado de dados pessoais.



QUAIS SÃO AS 
PRINCIPAIS  

OBRIGAÇÕES  
 GDPR?

• Direito ao esquecimento 

• Proteção para crianças 

• Permissão para uso de dados 

• Portabilidade 

• Invasão e vazamento de dados 

• Linguagem clara 

• Controlador de dados 

• Extraterritorial 

• Transferência de dados



QUAIS SÃO OS 3 PILARES



1 Governança de Dados

● Notificação de falhas: qualquer falha relativa aos dados administrados por uma 
empresa deve ser comunicada em 72 horas a qualquer pessoa afetada e à DPA 
(Comissão de Proteção de Dados). 

● Privacidade no escopo: as empresas devem considerar a privacidade de dados no 
escopo de qualquer projeto. 

● Gerenciamento de fornecedores: fornecedores também devem estar de acordo com 
as GDPR. Toda empresa que se utilize de dados pessoais, deve manter registros 
detalhados de todas as atividades de processamento.



2 Gestão de Dados
● Exclusão de dados: com a entrada em vigor da GDPR, os europeus passam a ter o 

direito de requerer a exclusão de seus dados pessoais dos registros de uma 
determinada empresa. 

● Processamento de dados: as empresas devem manter registros internos de todas as 
atividades de processamento de dados.  

● Transferências de dados: empresas agora são proibidas de transferir dados para um 
país terceiro sem leis adequadas de proteção. 

● Administrador de proteção de dados: qualquer empresa que processe mais de 5 mil 
registros em um período de 12 meses precisa ter um responsável pela gestão dos 
dados (DPO – Data Protection Officer).



3 Transparência de Dados

● Consentimento: as empresas que processam dados pessoais devem comprovar que 
possuem autorização para usar aqueles dados. Qualquer pessoa tem o direito de 
suspender o seu consentimento a qualquer momento e por isso, a empresa deve 
facilitar o processo. 

● Portabilidade de dados: todo solicitante passa a ter o direito de obter uma cópia 
dos seus dados registrados por um provedor de serviços e mover, copiar ou transferir 
dados facilmente para um novo prestador sem nenhum tipo de obstáculo. 

● Políticas de privacidade: as empresas devem divulgar aos envolvidos informações 
caso seus dados sejam processados. 



O USO DE DADOS PESSOAIS 
FOI CATEGORIZADO EM 

10 SITUAÇÕES



• Com o consentimento do titular 

• Para o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória 

• Pela administração pública, para a execução de políticas públicas 

• Para a realização de estudos por órgãos de pesquisa, sem a individualização da pessoa 

• Para a proteção da vida ou da integridade física do titular ou de um terceiro 

• Para tutela da saúde, com procedimento realizado por profissionais da área ou por entidades sanitárias 

• Para execução de um contrato ou de procedimentos preliminares relacionados, a partir de pedido do titular 

• Para pleitos em processos judiciais, administrativos ou arbitrais 

• Para proteção de crédito, nos termos do Código de Defesa do Consumidor 

• Para atender aos interesses legítimos do responsável ou de terceiros, como fins comerciais e marketing dirigido

O USO DE DADOS PESSOAIS FOI CATEGORIZADO EM10 SITUAÇÕES



MAS O QUE PRECISAMOS FAZER 
A PARTIR DE AGORA?



MAS O QUE PRECISAMOS FAZER  A PARTIR DE AGORA?

“PERMITA QUE OS USUÁRIOS 
SAIBAM CASO OCORRA 
VIOLAÇÕES DE DADOS



MAS O QUE PRECISAMOS FAZER  A PARTIR DE AGORA?

“DIGA AO USUÁRIO QUEM VOCÊ É



MAS O QUE PRECISAMOS FAZER  A PARTIR DE AGORA?

“POR QUE ESTÁ COLETANDO  
TAL INFORMAÇÃO



MAS O QUE PRECISAMOS FAZER  A PARTIR DE AGORA?

“OBTENHA UM 
CONSENTIMENTO CLARO 
ANTES DE COLETAR OS DADOS



MAS O QUE PRECISAMOS FAZER  A PARTIR DE AGORA?

“PERMITA QUE OS USUÁRIOS  
ACESSEM / EXCLUAM SEUS DADOS



QUAIS SÃO OS IMPACTOS NAS 
ESTRATÉGIAS DE MARKETING?



TRANSPARÊNCIA NA COLETA DE DADOS

As regras da GDPR visam mais transparência entre organizações que coletam e controlam dados, e os indivíduos que 

estão tendo seus dados coletados. 

Na prática, qualquer organização que coleta dados via formulários, por exemplo, vai precisar comunicar claramente qual o 

propósito daqueles dados e o indivíduo, por sua vez, vai precisar concordar com o uso dos dados. É responsabilidade da 

empresa, também, comunicar claramente que o indivíduo tem o direito de voltar atrás no seu consentimento. 

Na hora de coletar informações para fins de marketing, como em formulários de captura de leads, a vontade é incluir 

todas as perguntas possíveis. Afinal, quanto mais dados, melhor, certo? Com a GDPR, empresas só poderão coletar dados 

que são adequados, relevantes e limitados para o que realmente condiz com o propósito do uso dos dados.a

QUAIS SÃO OS IMPACTOS NAS ESTRATÉGIAS DE MARKETING?



PROCESSAMENTO DE DADOS E ARMAZENAMENTO

De acordo com a GDPR, uma empresa só pode utilizar os dados coletados por ela para o propósito que foi especificado no 

momento da coleta. Usar os mesmo dados para outro propósito constitui uma violação das regulamentações propostas pela GDPR. 

É responsabilidade da empresa guardar os dados dos seus usuários de maneira segura, usando medidas técnicas e organizacionais 

para a proteção desses dados. 

Essa medida é crucial para que, como fornecedores de dados, os indivíduos possam ter certeza de que as empresas estão tomando 

as medidas necessárias para prevenir a perda, acesso, roubo, destruição ou alteração das informações fornecidas. 

As penalizações nos casos de violações de normas de segurança da GDPR vão variar de acordo com a natureza dos dados. 

Informações sensíveis, dados biométricos ou informações sobre menores de idade, por exemplo, serão vistas com maior rigor.

QUAIS SÃO OS IMPACTOS NAS ESTRATÉGIAS DE MARKETING?



RETENÇÃO E ELIMINAÇÃO DE DADOS

Organizações só poderão guardar informações durante o período que for necessário para concluir o uso proposto pela empresa. 

Por isso, a empresa vai precisar criar políticas de retenção de dados, que determina em quais ocasiões as informações serão retidas, 

e por quanto tempo. 

Se, em qualquer momento, o fornecedor de dados (usuário/lead/cliente) pedir que suas informações sejam deletadas da base de 

dados da empresa, a organização será obrigada a apagar as informações não só da sua base, como também de qualquer 

fornecedor ou sistema que processam esses dados em nome da empresa.

QUAIS SÃO OS IMPACTOS NAS ESTRATÉGIAS DE MARKETING?



MAS COMO ISSO 
FUNCIONA NA PRÁTICA?



NEWSLETTER E CAMPANHAS DE MARKETING

No caso de você sempre na vida do blog ter tido apenas um meio de coletar dados para alimentar o seu mailing e esse meio sempre foi claro, 

do tipo: insira o seu e-mail aqui se você quer receber a nossa newsletter. Muito bem, você não precisa fazer nada! 

Agora se por algum motivo você fazia com que as pessoas preenchessem algum tipo de formulário com o e-mail e automaticamente a 

pessoa estava inscrita na sua newsletter, você deve dar um passo para trás. Envie um e-mail para toda a sua base, perguntando se eles ainda 

querem fazer parte desse mailing, ou seja é necessário ter o consentimento da indivíduo. 

Essa prática é muito comum, quando você oferece um guia free, por exemplo. Solicitando que a pessoa forneça o e-mail para fazer o 

download e esse e-mail vai direto para a sua base de mailing. Obtenha o consentimento explícito dos usuários se você estiver planejando usar 

os dados deles para fins de marketing. O leitor deve ter total compreensão do qual será a utilização dos seus dados pessoais. 

Se você utiliza algum plug-in para esse tipo de campanha, com formulários e afins, veja se ele já está adaptado às novas normas de 

segurança, caso contrário o mais recomendado no momento é o WP Forms. Lembrando que isso só vale para novas captações de contatos, 

não isenta a sua responsabilidade com armazenamento de contatos antigos.

MAS COMO ISSO FUNCIONA NA PRÁTICA



DIREITO DE DADOS

Os dados são do seu leitor e não seu! O usuário tem o direito de solicitar a exclusão 

dos dados do seu blog a qualquer momento. Armazenamos informações dos 

usuários em nossos campos de comentários, possíveis campanhas de marketing e 

até mesmo pesquisas de campo. Você deve ter a partir de agora uma página com 

política de privacidade e nesta página você deve incluir um campo informando o 

leitor que ele tem o direito de excluir os seus dados pessoais do blog xyz. Deixe um 

e-mail a disposição para o contato.

MAS COMO ISSO FUNCIONA NA PRÁTICA



ADEQUAÇÃO DO (CMS) GESTOR DE CONTEÚDO

Por exemplo, o Wordpress em sua nova versão 4.9.6 já oferece uma opção para identificar 

onde estão as informações do usuário x e deletar todas elas automaticamente.

MAS COMO ISSO FUNCIONA NA PRÁTICA



E OS DADOS DE POSTAGEM

Permitir que os usuários saibam se ocorrem violações de dados, esse é só em caso 

de por algum motivo as informações dos seus usuários sejam divulgadas 

ilegalmente. Nesse caso, você é obrigado a avisar toda a sua base do ocorrido.

MAS COMO ISSO FUNCIONA NA PRÁTICA



COMO FICAM OS COMENTÁRIOS?

A caixa de comentário também é uma fonte de armazenamento de dados. O WordPress 

4.9.6 também já está compatível com o GDPR. A caixa de comentários ganhou um novo 

campo. Uma caixa de pré seleção para que o leitor salve os seus dados para comentários 

futuros. Caso ele não selecione esse campo ele passa a ter que preencher todos os campos 

(nome, e-mail e site) todas as vezes que ele inserir um novo comentário no seu blog.

MAS COMO ISSO FUNCIONA NA PRÁTICA



E A PÁGINA DE POLÍTICA DE PRIVACIDADE?

A página de Política de Privacidade é uma das coisas essenciais que 

devem ser feitas no seu projeto digital.

MAS COMO ISSO FUNCIONA NA PRÁTICA



4 PASSOS 
PARA COMEÇAR



O primeiro passo é identificar quais 

dados precisam ser protegidos e 

quais são os processos por trás de 

sua coleta e processamento.

1 
4 PASSOS PARA COMEÇAR

MAPEIE A SITUAÇÃO



Dentro da ideia de governança de 

dados, deve ficar claro quem tem 

acesso aos dados dos clientes.

2 
4 PASSOS PARA COMEÇAR

CONTROLE O ACESSO



É importante ter controle de quando os 

dados são acessados e utilizados. E restringir 

o acesso a dados confidenciais.

3 
4 PASSOS PARA COMEÇAR

CRIE PROCESSOS DE 
PREVENÇÃO E DETECÇÃO



4 BUSQUE SOLUÇÕES 
DE AUTOMAÇÃO

Para que seja possível monitorar uma quantidade 

grande de dados, invista em ferramentas que 

automatizam o trabalho – mas não esqueça de garantir 

a transparência quanto ao seu funcionamento.

4 PASSOS PARA COMEÇAR

4 PASSOS PARA COMEÇAR



Obrigado


