
e - b o o k

L.G.P.D.
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS



O que é a LGPD?
LGPD é a sigla para Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, Lei Federal n. 13.709/2018 sancionada em 

agosto de 2018, que entrará em vigor em 2021. Até então, o Brasil contava somente com iniciativas 
isoladas dentro do Marco Civil da Internet, do Código de Defesa do Consumidor e outros. O que muda 

é que a LGPD aborda o sistema de manipulação de dados pessoais e privacidade de forma mais ampla, 
além de estabelecer punições e um órgão de fiscalização.

A LGPD estabelece regras sobre coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pessoais, 
impondo mais proteção e penalidades para o não cumprimento. A lei é composta por dez princípios que as 

organizações devem obedecer quanto ao tratamento de dados. Coam a LGPD, o Brasil entra para o grupo dos 
120 países que possuem lei específica para a proteção de dados pessoais. A LGPD vai preencher lacunas para 
substituir e complementar a estrutura dispersa que regulamenta o uso de dados no país hoje.

A Lei Geral 
de Proteção 
de Dados 
Pessoais tem 
como objetivo suprir 
a falta de regulamentação em 
uma área que vêm provocando debates 
há uma década. A LGPD se aplica a 
qualquer operação de tratamento de dados 
pessoais, executada por pessoa física 
ou jurídica, de direito público ou privado, 
independentemente do meio, do país de sua 
sede ou do país onde estejam localizados, 
desde que trate sobre dados pessoais que 
tenham sido coletados no Brasil.

Para que 
serve 
a LGPD?

DADOS PESSOAIS SÃO QUALQUER 
INFORMAÇÃO QUE PERMITA 
IDENTIFICAR UMA PESSOA:

NOME ENDEREÇO EMAIL

NÚMEROS DE 
DOCUMENTO

DADOS DE 
CADASTRO

TELEFONES 
DE CONTATO



SÃO 4 OS PERSONAGENS
QUE ATUARÃO ATIVAMENTE 
NA PROTEÇÃO DOS DADOS 

EM CADA EMPRESA:

2O CONTROLADOR
É representado pelo 
tomador dos dados, 
ou seja, as pessoas 
jurídicas.

3 O OPERADOR
A empresa responsável 
pela coleta de dados e 
sua efetiva segurança 
através de soluções 
automatizadas.

1O TITULAR
Seria o proprietário dos dados, 
no caso as pessoas físicas.

4
O ENCARREGADO
É o profissional que responde 
pela de proteção dos 
dados da empresa. É o seu 
representante, que fará contato 
com a Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados (ANPD) 
quando necessário e pode 
até ser responsabilizado 
junto com a pessoa jurídica 
no caso de mal uso dos 

dados ou seu vazamento 
por qualquer motivo.

IMPACTOS
NA SUA 
EMPRESA

A partir de maio de 2021, quando 
entra em vigor, as penalidades pelo 
descumprimento da LGPD podem 
envolver além de proibição total ou 
parcial de atividades relacionadas 
a tratamento de dados, grandes 
prejuízos financeiros à empresa em 
forma de multas. Veja as sanções:

ADVERTÊNCIA
com indicação de prazo para adoção de 
medidas corretivas

MULTA SIMPLES 
de até 2% do faturamento liquido da 
pessoa jurídica, limitada, no total, a 

R$50 MILHÕES 
por infração.

PUBLICAÇÃO
da infração após devidamente 
apurada e confirmada sua ocorrência

BLOQUEIO
dos dados pessoais envolvidos 
na infração até sua regularização

ELIMINAÇÃO
dos dados pessoais 
envolvidos na infração

MULTA

DIÁRIA



Criada a partir da MP 869/18, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD), é principal responsável por fiscalizar o cumprimento das normas 
fixadas. A ANPD poderá solicitar a qualquer tempo relatórios de riscos de 
privacidade às empresas para certificar-se de que as organizações estão 

tratando o tema internamente e dentro do estabelecido pela LGPD.

Mais do que isso, está prevista a montagem de um grupo com 23 representantes 
vindos do poder público e civil, nomeado de Conselho Nacional da Proteção 
de Dados Pessoais e da Privacidade. Fica a cargo do grupo fazer estudos e 

promover debates relacionados ao tratamento de informações pessoais.

Todas as empresas que trabalham com tratamento ou coleta de dados, 
terão que se adaptar à nova realidade. Com a nova lei, empresas deverão 

solicitar o consentimento do titular para o uso de dados que ele fornece. Esse 
consentimento deve ser claro, contendo o propósito da informação coletada, 
período de utilização e local para retirar o consentimento ou alterar os dados.

Por isso, vem sendo sugerido aos gestores que comecem a tomar medidas 
desde já para que cumpram todos os requisitos legais para manutenção do 

tratamento de dados quando a LGPD entrar em vigência.

QUEM VAI FISCALIZAR 
O CUMPRIMENTO DA LGPD?

NÃO PODEMOS 
ESQUECER A 
SEGURANÇA 

FÍSICA DOS
DADOS!

E POR QUE A 
PROTEÇÃO 
FÍSICA DOS 
DADOS É 
IMPORTANTE?

As empresas estão investindo na 
contratação de consultores de segurança 
cibernética, melhoria da infra-estrutura de TI 
para adequar-se aos requisitos da nova lei.

Investir em Segurança Cibernética é um 
aspecto importante do cumprimento do 
LGPD, assim como também a empresa deve 
se atentar na segurança física dos dados e 
informações sensíveis contidos em papeis, 
evitando vazamento e roubos de dados. 

Naturalmente, associamos os incidentes de 
roubo e vazamento de dados aos ataques 

virtuais, isso acontece devido a grande 
evidência que os ataques virtuais ganham e 

que frequentemente são noticiados nos mais 
diferentes canais de comunicação.

Entretanto, você vai se surpreender ao saber 
que a perda física de documentos e dos 

dispositivos portáteis são responsáveis por 
um grande número de violações de dados 

todos os anos. Basta o descarte indevido de 
um documento sensível ou a perda de um 

smartphone para que um incidente aconteça.

O IMPACTO DE UM INCIDENTE DE SEGURANÇA É 
MUITO MAIOR QUE PERDAS FINANCEIRAS, ELE 

COMPROMETE A CREDIBILIDADE E 
AUTORIDADE DA EMPRESA. ALGO 

QUE DEVE SER UMA PRIORIDADE JUNTO 
COM A SATISFAÇÃO DO CLIENTE.



FRAG
MEN
TADO
RAS

DE DOCUMENTOS

Na busca pela segurança física da empresa, 
podemos destacar alguns recursos essen-
ciais à proteção de dados e que servem 
para comprovar junto a regulamentação 
da LGPD a sua conformidade e atendi-
mento aos requisitos.

Além de evitar o acúmulo de papéis, 
a FRAGMENTADORA serve como 
importante recurso para o descarte 
de informações confidenciais. A 
eliminação desses materiais é uma forma 
prática de demonstrar a conformidade de 
políticas e processos de descarte de dados 
sensíveis de clientes e funcionários da 
organização.

Seja em casa ou no escritório, o descarte 
de documentos confidenciais, cartões de 
crédito, CDs e DVDs que contém informações 
pessoais e/ou confidenciais, deve da forma 
correta, evitando assim, o roubo e vazamento 
de dados.
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390mm
279mm
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ES15CD

FRAGMENTADORAS

SAIBA MAIS
SOBRE AS FRAGMENTADORAS
E FAÇA JÁ O SEU ORÇAMENTO!

AGORA QUE VOCÊ JÁ CONHECE E 
ENTENDE A IMPORTÂNCIA DA LGPD, 

ESTÁ NA HORA DE DECIDIR QUAL 
FRAGMENTADORA MELHOR SE 

ADEQUA AO SEU NEGÓCIO!

307mm 196mm

381mm

AS1060SB
Fragmentação

Capacidade
do cesto

Nível de
segurança Peso Abertura

para papel
Uso / 

descanso

Fragmentação Tipo
de corte

Quantidade
folhas/ciclo

165mm
325mm

330mm

AS810SD
Fragmentação Capacidade

do cesto
Nível de
segurança Peso Abertura

para papel

Uso / 
descansoFragmentação Tipo

de corte
Quantidade
folhas/ciclo Fragmentação Tipo

de corte
Quantidade
folhas/ciclo

Fragmentação Capacidade
do cesto

Nível de
segurança Peso Abertura

para papel
Uso / 

descanso

Fragmentação

Fragmentação

Capacidade
do cesto

Tipo
de corte

Quantidade
folhas/ciclo

Nível de
segurança Peso Abertura

para papel

Uso / 
descanso

239mm
353mm

420mm

AS1018CD
Fragmentação Capacidade

do cesto
Nível de
segurança Peso Abertura

para papel
Uso / 

descanso

Fragmentação Tipo
de corte

Indicador de
excesso papel

Quantidade
folhas/ciclo

Fragmentação Capacidade
do cesto

Nível de
segurança Peso Abertura

para papel
Uso / 

descanso

Fragmentação Tipo
de corte

Censor de
cesto cheio

Quantidade
folhas/cicloRodíziosIndicador de

excesso papel
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http://www.chtech.com.br/fragmentadoras-teste-drive/
http://www.chtech.com.br/fragmentadoras/
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AGRADECEMOS
SUA ATENÇÃO!

Continue acompanhando a CH Tech para 
receber e-mails com mais informações, promoções 

e conteúdos que acrescentam na sua vida!

FONTE: 
https://www.lgpdbrasil.com.br/
https://blog.tilibraexpress.com.br/a-lgpd-e-a-protecao-fisica-de-dados-desafios-para-atingir-a-conformidade/
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