Lei Geral de Proteção de Dados :: Entenda tudo sobre a Lei 13.709
A Lei nº 13.709, também conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD) altera o Marco Civil da Internet para estabelecer diretrizes
importantes e obrigatórias para a coleta, processamento e armazenamento
de dados pessoais. A legislação brasileira é inspirada na General Data
Protection Regulation (GDPR), que regula o assunto na União Europeia. Com
ela, o Brasil entra no rol dos 120 países com legislação específica para a
proteção de dados.
É de suma importância entendermos que o tratamento de dados pessoais foi
regulamentado. Com isso, qualquer empresa localizada no Brasil, ou que
trate de cidadãos brasileiros ou até ofereça serviços e produtos dentro do
território nacional, está sujeita à legislação.
Vale ressaltar que a LGPD é aplicável ao tratamento de dados on -line e offline, exceto dados anonimizados, ou seja, aqueles que não são facilmente
identificados. Também é importante lembrar que a empresa que trata os
dados precisa ter o consentimento prévio do titular através de uma
manifestação clara, informativa e inequívoca.
Além do consentimento, o empreendedor deve atentar aos seguintes tópicos:
•
•
•
•

•

Realizar todos os atos necessários para manter a segurança e
prevenir quaisquer incidentes com os dados tratados;
Utilizar os dados somente com a finalidade específica para a qual
foram coletados e consentidos;
Atuar com transparência perante os titulares dos dados;
Deixar clara a responsabilidade que tem, sempre cumprindo as
normas de proteção dos dados pessoais, por meio da prestação de
contas.
Dados sensíveis, como os ligados a origem racial ou étnica, convicção
religiosa ou de saúde, precisam de um tratamen to especial, ou seja
devem ter armazenamento separado e não podem ser misturados com
demais dados pessoais;

As punições para quem descumprir a nova norma podem chegar a 2% do
faturamento, limitadas a R$ 50 milhões. Além disso, as empresas podem ter
suas atividades suspensas, parcial ou totalmente.
Vale destacar que tramita no Congresso Nacional a medida Provisória nº
959/2020 que visa adiar a entrada em vigor da legislação. Ela ainda precisa
ser analisada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Caso não

seja votada até o dia 26 de agosto, perderá sua eficácia.
A medida provisória nº 959/2020 que previa o adiamento da entrada em vigor
da legislação foi aprovada. Entretanto, sem o artigo 4º, que previa o
adiamento da vigência da LGPD. Acesso em
27/08/2020: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/26/aprov
ada-mp-que-regula-pagamento-de-auxilio-emergencial
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