E-BOOK

SEMANA

INTERNACIONAL DE
PROTEÇÃO DE DADOS

JANEIRO 2021

ÍNDICE
Introdução ...........................................................................................................3
10 fatos que marcaram a Proteção de Dados Pessoais no
Brasil e no mundo em 2020

1 Combate à Covid-19 ............................................................................................4
2 STF eleva proteção de dados a direito fundamental ..................................5
3 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais entra em vigor..........................6
4 Sanções administrativas previstas na LGPD adiadas para agosto
de 2021 ......................................................................................................................7
5 ANPD operando ..................................................................................................8
6 CCPA E CPRA: as leis de proteção de dados da Califórnia ........................9
7 Cresce pressão pela legislação federal de proteção de dados
nos EUA ...................................................................................................................10
8 Privacy Shield é anulado pelo Tribunal de Justiça da UE ..........................11
9 Decisões emblemáticas sobre DPO tomadas pelas Autoridades
da UE ........................................................................................................................12
10 Aumento de incidentes de segurança no Brasil e no mundo ...............13

10 perspectivas de Proteção de Dados Pessoais no Brasil
e no mundo para 2021

1 PEC 17/2019 pode ser aprovada pelo Congresso Nacional ........................14
2
s
s
s s
s
s
s .....................15
3 Clareza sobre o procedimento de resposta ao incidente
de segurança .........................................................................................................16
4 Direitos dos titulares dos dados pessoais serão prioridade ....................17
5 Política Nacional de Proteção de Dados e regulamentação da LGPD..18
6 Anteprojeto da LGPD Penal pode avançar ..................................................19
7 Governança e DPO estarão em alta .............................................................20
8 Contratos precisarão ser adaptados às exigências da LGPD ...................21
9
s
p
d
s .22
10
s
s
s
União Europeia .....................................................................................................23

Artigo
P

D

s

s

s

.24

Créditos ..............................................................................................................28

INTRODUÇÃO
Proteção de Dados Pessoais em perspectiva:
um convite à reﬂexão
Orientar nossos clientes na evolução digital, com
segurança jurídica e serviços especializados, está na
essência do Opice Blum, Bruno e Vainzof Advogados
Associados. Já nascemos com o Direito Digital no nosso
DNA, tendo sido pioneiros nesse segmento, o que nos
colocou na vanguarda das discussões legislativas e
práticas jurídicas de Proteção de Dados Pessoais no país.
Não por acaso, em mais esta edição do Dia Internacional
da Proteção de Dados, celebrado em 28 de janeiro por
pelo menos 50 países, voltamos nossas atenções para o
balanço de quanto o Brasil e o mundo já evoluíram em
matéria de Proteção de Dados Pessoais e quanto ainda
temos que caminhar para garantir os direitos dos titulares.
Com esse objetivo, elencamos neste e-book os 10 fatos
que marcaram 2020 e os temas que despontam como
perspectivas no horizonte de 2021. O resultado é fruto de
intensa pesquisa e da prática cotidiana dos nossos
sócios e advogados do Opice Blum, Bruno e Vainzof
Advogados Associados.
Mais que um marco comemorativo, desejamos que a data
seja um convite à reﬂexão. Boa leitura!
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10 FATOS QUE MARCARAM A
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
NO BRASIL E NO MUNDO EM 2020

1

COMBATE À COVID-19

Ao longo de 2020, houve intensas discussões sobre a
potencial ameaça à privacidade e à proteção de dados
pessoais em razão da necessidade do tratamento de
dados em larga escala e da aplicação de soluções
tecnológicas para o combate ao novo coronavírus,
como monitoramento por geolocalização, mapas de
calor e rastreamento de contato.
Na União Europeia, o European Data Protection Board
(EDPB) se manifestou em diversas oportunidades, com
guidelines sobre o uso de dados de saúde para
pesquisas cientíﬁcas e sobre o uso de dados de
geolocalização e ferramentas de rastreamento de
contato. No Brasil, questionamentos no Judiciário sobre
violação de privacidade no uso de dados anonimizados
para avaliação de políticas de isolamento foram
rechaçados, justamente por serem considerados
agregados e para ﬁns estatísticos.
Já
a
MP
954/2020,
que
determinava
o
compartilhamento dos dados das telecoms com o
IBGE, foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
por não ser transparente e por não justiﬁcar a
necessidade do uso dos dados.
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2

STF ELEVA PROTEÇÃO DE DADOS
A DIREITO FUNDAMENTAL

Em maio de 2020, o STF referendou medidas cautelares
deferidas pela ministra Rosa Weber em cinco Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) contra a referida
MP 954/2020, ﬁrmando o entendimento de que “a
proteção de dados pessoais e a autodeterminação
informativa são direitos fundamentais autônomos
extraídos da garantia da inviolabilidade da intimidade e
da vida privada e, consectariamente, do princípio da
dignidade da pessoa humana”, assim como que “nem a
excepcionalidade da crise vivida, nem a valorosa tarefa
de produzir estudos estatísticos justiﬁca a violação dos
direitos fundamentais dos usuários dos serviços de
telefonia à intimidade, ao sigilo e à autonomia
informativa”.

Esse julgamento, que
suspendeu a eﬁcácia da
MP 954/2020, entrou
para a história do direito
brasileiro por ter elevado
a proteção de dados a
direito fundamental.

JULGAMENTO HISTÓRICO
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3

LEI GERAL DE PROTEÇÃO
DE DADOS PESSOAIS
ENTRA EM VIGOR

Sancionada em 14 de agosto de
2018, a Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais (LGPD)
entrou em vigor mais de
dois anos depois: no dia
18 de setembro de 2020.

O direito brasileiro carecia de legislação específ ica
e abrangente sobre o tema. A LGPD, assim, é uma
conquista para o Brasil ao trazer mais segurança
jurídica para as organizações no uso ético, seguro e
responsável dos dados pessoais, e aos indivíduos,
que agora contam com direitos específ icos para
controlar seus dados.
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4

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
PREVISTAS NA LGPD ADIADAS
PARA AGOSTO DE 2021

O início da aplicação das sanções administrativas
previstas na LGPD, de competência exclusiva da
ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados),
foi postergado para 1º de agosto deste ano.
A deﬁnição desse prazo se
deu pela Lei 14.010/2020,
aprovada durante a
pandemia.
Entre as sanções disponíveis
na LGPD, destaque para
multa que pode chegar a até
2% do faturamento da pessoa
jurídica de direito privado,
grupo ou conglomerado no
Brasil, no seu último
exercício, excluídos os
tributos, limitada a R$ 50
milhões por infração.
Até lá, órgãos ﬁscalizadores setoriais e o Poder
Judiciário podem se pautar na LGPD para suas
respectivas decisões administrativas e judiciais.
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5

ANPD
OPERANDO

Os cinco diretores indicados pela
Presidência da República para a ANPD
(Autoridade Nacional de Proteção de
Dados) foram aprovados, no dia 20 de
outubro, pelo Senado Federal.

A nomeação foi publicada
no Diário Of icial da União,
no dia 5 de novembro,
resultando na entrada em
vigor do Decreto nº
10.474/2020, que
estruturou o órgão. Essa
data marcou o aguardado
início das operações da
ANPD, que tem como
papel, entre outros,
regulamentar diversos
dispositivos da LGPD.
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6

CCPA E CPRA: AS LEIS DE
PROTEÇÃO DE DADOS DA
CALIFÓRNIA

No dia 1º de janeiro de 2020, o CCPA (California Consumer
Privacy Act) entrou em vigor, garantindo novos direitos
relacionados à privacidade dos consumidores do estado
da Califórnia, nos Estados Unidos. Apesar de o CCPA ser
uma legislação estadual, muitas empresas, em busca de
uniformização e segurança jurídica, estenderam o
tratamento dos dados para todo o território americano.
A autodeterminação informativa – o
direito de o titular dos dados ter
poder de controle sobre suas
informações – também está
contemplada no CCPA. A partir de
1º de janeiro de 2023, o CCPA será
substituído pelo CPRA (California
Privacy Rights Act).
A nova legislação da Califórnia se baseia na estrutura do
CCPA, expandindo os direitos de privacidade para que
estejam alinhados com o GDPR. Além disso, impõe
obrigações adicionais às empresas, cria a subcategoria
“dados pessoais sensíveis” e estabelece a primeira agência
dos EUA de regulamentação e aplicação das normas de
proteção de dados.
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7

CRESCE PRESSÃO PELA
LEGISLAÇÃO FEDERAL DE
PROTEÇÃO DE DADOS NOS EUA

Até hoje, na contramão do mundo, os Estados
Unidos não têm uma legislação federal de proteção
de dados pessoais.

Há pressão para que os
projetos de lei sobre
esse tema avancem,
com possibilidade de
que isso ocorra em 2021.

Em editorial publicado em dezembro de 2020, o “The
Washington Post” cobrou do Congresso a aprovação
dessa lei como forma de regulamentar o controle
individual sobre os dados, como o direito a acessá-los
e apagá-los, assim como formas de limitar a coleta e
o tratamento.
Para o jornal, a eleição de Biden pode fazer com que
o Senado reúna as duas propostas mais promissoras.
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8

PRIVACY SHIELD É ANULADO
PELO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DA UE

A transferência internacional de dados entre
União Europeia e Estados Unidos era facilitado
por um acordo internacional, o Privacy Shield,
ﬁrmado em 2016. No dia 16 de julho de 2020,
o Tribunal de Justiça da UE entendeu que
as práticas de vigilância estatal dos EUA
representam violação aos direitos
fundamentais, como o da privacidade,
inviabilizando o Privacy Shield.
Empresas com enorme ﬂuxo de dados,
como Facebook e Google, foram
prejudicadas pela decisão. Em 2018,
ano em que o Privacy Shield ainda
estava vigorando, o escândalo da
Cambridge Analytica foi revelado pelos
jornais “The Guardian” e “The New
York Times”. Essa consultoria política
comprava acesso a informações
pessoais de usuários do Facebook,
utilizando esses dados para criar um
sistema que permitiu predizer e
inﬂuenciar as escolhas dos eleitores nas urnas. Os dados
circulavam com facilidade entre EUA e Reino Unido, sede da
Cambridge Analytica.
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9

DECISÕES EMBLEMÁTICAS
SOBRE DPO TOMADAS PELAS
AUTORIDADES DA UE

A atenção sobre a função do DPO (Data Protection
Ofﬁcer) - nosso Encarregado na LGPD - aumentou
substancialmente depois que o GDPR entrou em
vigor. Como resultado, surgiram discussões e
dúvidas sobre como implementar o DPO nas
organizações de forma eﬁciente, sem sobrecarga
para elas e em atendimento ao regulamento
europeu de proteção de dados.
A Autoridade espanhola, por
exemplo, aplicou sanção a uma
empresa por considerar que ter
um comitê de proteção de dados
não é o suﬁciente para cumprir
a obrigação do artigo
37 do GDPR.
Essa decisão demonstrou que não deve ser
dispensada a nomeação do DPO quando exigida. Em
outro caso, a Autoridade belga analisou se o DPO
pode acumular funções, sendo também responsável
por compliance, auditoria interna e gestão de risco. A
conclusão foi que isso somente é válido se não houver
conﬂito de interesse, podendo, portanto, ﬁscalizar
sem amarras, de forma independente, outros
departamentos. Destacamos decisões como essas
em artigo publicado na IAPP (International
Association of Privacy Professionals).
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AUMENTO DE INCIDENTES
DE SEGURANÇA NO BRASIL
E NO MUNDO

Considerando os nove primeiros meses do ano
passado, em escala global, os vazamentos
expuseram 36 bilhões de dados, o dobro do
número registrado em todo ano de 2019, de
acordo com a consultoria Risk Based Security.
Muitas empresas e o Poder Público
foram vítimas no Brasil desses
ataques. No mais importante
deles, o STJ (Superior Tribunal de
Justiça) teve seu sistema invadido
pelos criminosos, por meio de um
ciberataque conhecido como
ransomware – o sistema infectado
é interrompido até que haja o
pagamento de resgate.
Nosso sócio Rony Vainzof, em artigo publicado no
LinkedIn, recomenda que, tão logo ocorra o incidente
de segurança, as empresas busquem cessar o ilícito
(“fechar a torneira do vazamento” ou tornar a empresa
operável novamente) e iniciar a avaliação do incidente,
gerando evidências de todas as diligências.
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PEC 17/2019 PODE SER APROVADA
PELO CONGRESSO NACIONAL

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 17/2019, já
aprovada pelo Senado Federal, inclui a proteção de
dados pessoais entre os direitos e garantias
fundamentais, bem como ﬁxa competência privativa
da União para legislar sobre o tema.
Na tramitação, na Câmara
dos Deputados, há
sugestão de acréscimo no
texto para modiﬁcar a
natureza jurídica da ANPD
(Autoridade Nacional de
Proteção de Dados),
atualmente vinculada à
Presidência da República,
para que se torne órgão independente, integrante da
administração pública federal indireta e submetida ao
regime autárquico especial.
A PEC 17/2019, cujo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e da Comissão Especial foi
aprovado, aguarda votação do Plenário da Câmara dos
Deputados. Caso seja aprovada com novo texto, a PEC
retornará ao Senado Federal para nova apreciação.
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2

ADOÇÃO DOS MÉTODOS
CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO
DE CONFLITOS

O caminho para evitar a judicialização em
massa com base na LGPD é o trabalho de
transparência e conscientização perante
os titulares de dados.

As empresas, o Poder
Público e a ANPD devem
esclarecer e demonstrar,
para o titular de dados,
que a porta de entrada
para resolver eventuais
problemas ou conﬂitos
é diretamente com seu
respectivo controlador, e não com o Poder Judiciário.
Sendo assim, em cumprimento ao princípio da LGPD
da responsabilização e prestação de contas, além de
outros dispositivos, os controladores devem adotar
uma postura de solução de conﬂitos dos seus
usuários by design, incorporando os métodos
consensuais – negociação, conciliação e mediação – e
a dinâmica de decisões administrativas à arquitetura
dos seus sistemas e modelos de negócio.

15

10 PERSPECTIVAS DE PROTEÇÃO
DE DADOS PESSOAIS NO BRASIL
E NO MUNDO PARA 2021

3

CLAREZA SOBRE O
PROCEDIMENTO DE RESPOSTA
AO INCIDENTE DE SEGURANÇA

O procedimento de resposta ao incidente de
segurança deve estar bem claro nas empresas –
devidamente assimilado por elas. A identif icação
do incidente nem sempre é algo simples e rápido.
Por isso, os responsáveis nas organizações pela
Segurança da Informação devem ter rotinas
implementadas e checadas com f requência, para
que seja possível identif icar o incidente
internamente, e não por terceiros.
Conf irmado o incidente, o objetivo é entender sua
extensão,
com
atuação
ou
envolvimento
multissetorial, em torno da resposta previamente
def inida pela organização. Na sequência, devem
ser feitas, entre outras, as seguintes ações para
responder ao incidente:
▶ preservação das evidências
▶ notif icação à seguradora, quando pertinente
▶ formação do Comitê de Crise
▶ identif icação da causa-raiz do incidente
▶ contenção da vulnerabilidade
▶ identif icação da exposição de dados
▶ def inição sobre a necessidade de comunicação
aos titulares e/ou autoridades
▶ medidas jurídicas para identif icar o ofensor
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4

DIREITOS DOS TITULARES
DOS DADOS PESSOAIS
SERÃO PRIORIDADE

A autodeterminação informativa,
que dá ao titular dos dados poder
de controle sobre suas
informações, prevista na LGPD
(Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais), deverá ser colocada
em prática pelas empresas e
pelo Poder Público.

Por isso, o oferecimento aos titulares de formas
eﬁcazes de exercer seus direitos será prioridade.

Para que obtenham sucesso nessa tarefa, os
agentes de tratamento deverão facilitar ao máximo
o entendimento dos termos de uso, utilizando
recursos como Visual Law e Legal Design.
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5

POLÍTICA NACIONAL DE
PROTEÇÃO DE DADOS E
REGULAMENTAÇÃO DA LGPD

Uma das competências da ANPD consiste na
criação de diretrizes para a Política Nacional de
Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade.
O objetivo deve ser fomentar atividades
econômicas e tecnológicas em sintonia com os
direitos fundamentais, garantindo a proteção dos
dados dos titulares e a segurança jurídica no
tratamento das informações. É assim que teremos
ambiente propício ao desenvolvimento da
sociedade da informação.
Para que seja bem-sucedido, o órgão deve estar atento
às demandas da iniciativa privada, em diálogo com ela,
a ﬁm de contemplar as necessidades de diferentes
setores econômicos.
São temas importantes que demandam regulamentação por parte da ANPD: prazos para respostas aos
direitos dos titulares; incidentes de segurança
(formalização do método para reportar à ANPD; prazo;
e o que conﬁgurará risco/dano relevante); DPO (Data
Protection Ofﬁcer) ou Encarregado de Proteção de
Dados; transferência internacional; critérios de
Segurança da Informação; anonimização e pseudonimização de dados; e critérios para dosimetria
das sanções.
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6

ANTEPROJETO DA LGPD
PENAL PODE AVANÇAR

O Anteprojeto foi elaborado por comissão de
juristas liderada pelo ministro Neﬁ Cordeiro, do
STJ (Superior Tribunal de Justiça), para disciplinar
a proteção de dados pessoais em relação a uma
das exceções de aplicabilidade da LGPD,
englobando segurança pública, defesa nacional e
investigação de infrações penais (artigo 4º,
parágrafo único).
A minuta de lei foi submetida ao presidente
da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e,
para que o texto tramite
como projeto de lei, um
deputado deve ser designado como relator.
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7

GOVERNANÇA E
DPO ESTARÃO
EM ALTA

Com a entrada em vigor da LGPD
no dia 18 de setembro de 2020, a
proteção de dados passou a ser
mais um tema relevante de governança para as organizações.
Neste ano de 2021, com a entrada em vigor das
sanções
administrativas
de
competência
exclusiva da ANPD, deve haver, por parte das
empresas que ainda não ﬁzeram, a reavaliação da
governança, para inclusão da proteção de dados.
Adicionalmente,
importante
observar
as
disposições sobre a obrigatoriedade de nomear o
Encarregado de Proteção de Dados ou DPO, que
será responsável por criar uma cultura de
proteção de dados e manter a organização em
conformidade com a LGPD.
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8

CONTRATOS PRECISARÃO
SER ADAPTADOS ÀS
EXIGÊNCIAS DA LGPD

É importante que os contratos sujeitos à legislação
brasileira estejam adequados à LGPD, a ﬁm de
mitigar riscos previsíveis.

Para alcançar isso, é importante entender
quem atuará como controlador e operador,
até mesmo para deixar claro a quem caberá a
escolha da base legal e o atendimento dos
direitos dos titulares.

Também é preciso compreender se
haverá o tratamento de dados pessoais, sensíveis,
de menores de idade, anonimizados, pseudonimizados,
entre outros, a ﬁm de que seja possível aplicar o tipo e
cláusula pertinentes a cada contrato.
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9

EUA PODEM TER FINALMENTE
LEGISLAÇÃO FEDERAL DE
PROTEÇÃO DE DADOS

Há expectativa de que, na gestão de Joe Biden, os
EUA aprovem a legislação federal de proteção de
dados pessoais. A vice-presidente eleita, Kamala
Harris, tem histórico político ligado a essa questão.
Foi ela quem, como
senadora, pressionou o
CEO do Facebook, Mark
Zuckerberg, durante
depoimento no Senado
Federal, sobre o escândalo
da Cambridge Analytica.
Na ocasião, em abril de
2018, fez perguntas incisivas sobre o uso dos
dados pela Cambridge Analytica de 87 milhões
de usuários da rede social para ﬁns políticos, sem
que eles tivessem consentido.
Em 2012, como procuradora-geral da Califórnia,
Harris elaborou um acordo com plataformas de
tecnologia para que elas viabilizassem o acesso
dos usuários às políticas de privacidade. Esteve
ainda envolvida com a aprovação da legislação
estadual de privacidade da Califórnia.
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LIMITES DA INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL E RESPONSABILIZAÇÃO
NA UNIÃO EUROPEIA

Ao longo deste ano, os questionamentos sobre os
limites da Inteligência Artiﬁcial (IA) vão se intensiﬁcar.

No Parlamento
Europeu, já se
discute o regime de
responsabilidade
civil no âmbito da
IA, ponderando
aspectos éticos,
econômicos,
jurídicos e sociais.

E isso tem relação com proteção de dados, especialmente sob o viés de tratamento automatizado, que
tem previsão direta na nossa legislação.
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ARTIGO SEMANA

INTERNACIONAL DE
PROTEÇÃO DE DADOS
DIA INTERNACIONAL DA PROTEÇÃO DE DADOS DESAFIOS PARA O ANO DE 2021
Rony Vainzof e Caio César Carvalho Lima¹
Em setembro de 2020, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD, Lei
no 13.709/2018) ﬁnalmente entrou em vigor, consolidando a
estruturação do sistema legal brasileiro de privacidade e proteção
de dados, em que pese as sanções administrativas terem sua
eﬁcácia a partir de 1º de agosto do corrente ano.
Lembramos que, em fevereiro de 2011, o Anteprojeto que culminou
na LGPD encontrou campo fértil para se desenvolver em nosso
país e, 10 anos depois do início dos debates na sociedade civil,
celebramos o Dia Internacional da Proteção de Dados com
diversos avanços no tema.
No ano de 2020, debates profundos sobre os limites do uso de
dados pessoais para o enfrentamento da Pandemia do
Coronavírus (COVID-19), por exemplo, culminaram com leading
case chegando ao Supremo Tribunal Federal (STF), o qual anulou
Medida Provisória que dispunha sobre o compartilhamento de
dados com órgão governamental, bem como trouxe a
conﬁrmação da elevação da proteção de dados como direito
fundamental. Já os questionamentos judiciais sobre o tratamento
de informações de geolocalização para avaliação de políticas
públicas de isolamento foram rechaçados, em razão da aplicação
de anonimização (técnica por meio da qual os dados perdem a
possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo).
¹ Sócios do Opice Blum, Bruno e Vainzof Advogados Associados.
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ARTIGO SEMANA
INTERNACIONAL DE
PROTEÇÃO DE DADOS

Tais questões, somadas ao perigo de judicialização em massa e às
dúvidas das organizações para adequação segura à norma,
motivadas pela ausência de parâmetros consistentes de
interpretação da LGPD, demostram ainda mais a importância de a
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), já implantada
e acenando um importante engajamento construtivo com a
iniciativa privada, regulamentar diversos pontos da LGPD que se
encontram em aberto e demandarão posicionamento do órgão,
englobando temas como transferência internacional de dados,
requisitos de segurança da informação, prazos para direitos dos
titulares e para comunicações de incidentes, delimitação de
conceitos como interesse legítimo e anonimização, entre outros.
As

organizações

também

podem

desempenhar

papel

fundamental na referida regulamentação da LGPD, por meio do
instituto da autorregulação regulada existente na norma, por meio
do qual se permite que o setor produtivo leve suas boas práticas
para a ANPD chancelá-las.
O tema também foi destaque em outras nações, incluindo os
Estados Unidos da América (EUA), que, em 1º de janeiro de 2020,
conﬁrmaram a entrada em vigor da legislação do Estado da
Califórnia, denominada CCPA (California Consumer Privacy Act), e
já o seu aprimoramento por meio da sanção do CPRA (California
Privacy Rights Act), que entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de
2023, trazendo maior proteção aos titulares de dados. Além disso,
têm sido observados debates para a sanção de legislação federal
nos EUA, havendo previsão de que a entrada de Joe Biden na
Presidência da República possa acelerar a tramitação de 2 Projetos
mais destacados acerca do assunto.
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Permanecendo no cenário internacional, no ano de 2020,
vivenciamos na União Europeia a anulação do Privacy Shield,
praticamente 4 anos após o seu estabelecimento, diante da
constatação de que os seus termos estavam sendo descumpridos
recorrentemente. Ainda no continente europeu, destacamos a
consolidação das Autoridades de Proteção de Dados locais, que
passaram a emitir orientações e sanções relacionadas ao GDPR
(General Data Protection Regulation).
Para o ano de 2021, um ponto de atenção é a quantidade de
incidentes de segurança envolvendo dados pessoais reportados
pelas organizações, com a obrigatoriedade trazida pela LGPD de
dar maior transparência a essas questões.
Nesse sentido, além das medidas para mitigar eventos danosos, é
fundamental que as organizações revisem suas rotinas e seus
planos de resposta a incidentes de segurança, especialmente
contemplando as obrigações legais dispostas e garantindo que
será possível atendê-las dentro de prazo razoável, o qual ainda está
pendente de deﬁnição pela ANPD, que também deve se debruçar
na criação da Política Nacional de Proteção de Dados, além da já
destacada regulamentação da LGPD.
Surgirá como consequência amplo espaço para a adoção de
métodos alternativos de solução de conﬂitos, até mesmo como
preconizado pela LGPD, visando mitigar a judicialização desses
incidentes e alcançar a resolução das demandas que vierem a ser
trazidas pelos titulares de dados e pelas organizações afetadas.
Outro tema que entrará na ordem do dia das corporações será o
atendimento dos direitos dos titulares, que já passaram a
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exercê-los perante as organizações, especialmente para buscar
delas relatório com os dados armazenados, atualização e exclusão
de informações, a estes não se limitando.
A governança e o DPO (Data Protection Ofﬁcer), portanto,
precisam estar muito bem implantados e alinhados nas rotinas
das corporações, com o objetivo de que se consiga estar em
conformidade com as questões que devem se destacar neste ano
de 2021, especialmente tendo como objetivo estabelecer relação
de conﬁança com o titular, por meio de atuação transparente, bem
como conciliando tecnologias e políticas com a conscientização
das pessoas sobre a relevância do tema.
Ainda no tema governança, importante a avaliação de empresas
terceirizadas e atualização dos respectivos contratos corporativos,
entendendo se demandarão ajustes e aditivos para conformidade
ao novo cenário de proteção de dados e segurança da informação.
Observamos, portanto, que o ano de 2020 deixou importantes
lições sobre privacidade e proteção de dados, no Brasil e em outras
nações do mundo, tendo sido o marco de entrada em vigor da
LGPD, que elevou o patamar do Brasil, em relação ao nível de
tratamento do assunto, internacionalmente.
Neste ano de 2021, o grande volume de incidentes de segurança
que será reportado, aliado ao fato de que a ANPD e a governança
das corporações estão ainda se amoldando ao novo cenário,
teremos desaﬁos importantes e que demandarão atenção dos
envolvidos, que precisarão apresentar as soluções adequadas e
eﬁcientes a esses novos desaﬁos que se descortinam.
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