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NOTIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS
– Art. 48

em caso de incidentes de 
segurança envolvendo os dados, 

nas situações aplicáveis

ESCOPO DE APLICAÇÃO – Art. 1º
Afeta qualquer atividade que 
envolva utilização de dados 

pessoais, incluindo o tratamento 
pela internet, de consumidores, 

empregados, entre outros.

APLICAÇÃO EXTRATERRITORIAL – Art. 3º

Aplica-se também a empresas que 
não possuem estabelecimento no 

Brasil

AUTORIZAÇÃO PARA O 
TRATAMENTO DE DADOS – Art. 7º
O consentimento será umas das 

10 possibilidades que legitimarão 
o tratamento de dados pessoais

PRINCÍPIOS DE PROTEÇÃO
DE DADOS – Art. 6º

Introduzidos 10 princípios da 
proteção de dados, incluindo-se o 
de demonstrar medidas adotadas 
para cumprir a lei (prestação de 

contas)

DIREITOS DOS TITULARES
DE DADOS – Art. 17 a 22

Titulares dos dados terão amplos 
direitos: informação, acesso, 
retificação, cancelamento, 

oposição, portabilidade, entre 
outros.

DADOS: SENSÍVEIS, DE MENORES 
E TRANSF. INTERNACIONAL 

– Art. 11, 14 E 33

Regras específicas para tratar 
dados sensíveis, transferência 

internacional de dados e utilizar 
dados de crianças e adolescentes

AUTORIDADE 
Autoridade Nacional de Proteção 

de Dados, responsável por    
garantir cumprimento da Lei –

(MP nº 869/2018)

ASSESSMENT SOBRE O 
TRATAMENTO DE DADOS – Art. 38

Necessidade de realizar 
assessment de impacto à proteção 

de dados (semelhante ao DPIA)

MAPEAMENTO DO 
TRATAMENTO DE DADOS – Art. 37
Atividades de tratamento de dados 

devem ser registradas em 
relatório

DATA PROTECTION OFFICER (DPO) – Art. 41

Todo controlador de tratamento de 
dados pessoais, e os operadores em 

casos apontados pela Autoridade, 
deverão nomear um Encarregado pelo 

Tratamento de Dados Pessoais. 

SANÇÕES
Multa de até 50 milhões de 

reais por infração, entre 
outras sanções

Conheça os
12 principais pontos

sobre a
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SEGURANÇA
Medidas técnicas e 

administrativas aptas a 
proteger os dados

pessoais

RESPONSABILIZAÇÃO E 
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Demonstração de adoção de 
medidas eficazes ao 

cumprimento das normas

NÃO DISCRIMINAÇÃO
Não utilização para fins 

discriminatórios, ilícitos ou 
abusivos

TRANSPARÊNCIA
Informações claras e 
precisas aos titulares 

PREVENÇÃO
Adoção de medidas para 
evitar danos aos titulares

LIVRE ACESSO
Acesso ao tratamento e à 
integralidade dos dados

QUALIDADE DOS DADOS
Dados exatos, claros, 

relevantes e atualizados 

FINALIDADE
Propósitos legítimos, 

específicos, explícitos e 
informados

NECESSIDADE
Utilização (apenas) de 

dados estritamente 
necessários

ADEQUAÇÃO
Compatível com as 

finalidades

Os 10 Princípios para o Tratamento de Dados Pessoais
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Consentimento
Estudos por Órgão 

de Pesquisa

Exercício Regular 
de Direitos

Proteção da 
Vida

Proteção ao 
Crédito

Cumprimento de 
Obrigação Legal

Execução de 
Políticas Públicas

Tutela da 
Saúde

Execução de 
Contrato /

Diligências Pré
contratuais

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

Bases legais para o tratamento de dados pessoais

Interesses 
Legítimos do 
Controlador/

Terceiro
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Direitos dos titulares na LGPD

O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador:

Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto

Informação das entidades com as quais o controlador realizou uso 
compartilhado de dados

Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento

Revogação do consentimento

Reclamação à autoridade Nacional

Oposição ao tratamento, se irregular

Confirmação da existência de tratamento

Acesso aos dados

Correção de dados incompletos, inexatos ou 
desatualizados

Anonimização bloqueio ou eliminação
de dados desnecessários, excessivos 
ou tratados ilicitamente

Eliminação dos dados pessoais

Revisão das decisões tomadas exclusivamente 
com base em tratamento automatizado de 
dados pessoais.
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