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A Empresa

Proteção de Dados Pessoais e o
Impacto na Segurança da Informação
poderá implementar de maneira efetiva esta lei.
Caso contrário, a organização vai ficar
implementando controles isolados e terá grande
dificuldade na gestão dos mesmos”. Fontes têm
apresentado palestras sobre esta lei e o
Regulamento Europeu GDPR em diversas
organizações, como a SERASA Experian, KANTAR
IBOPE e Comissão de Riscos do Instituto Brasileiro
de Governança Corporativa.

Edison Fontes (à esq.) com os gestores da MPD,
Afonso Caetano (TI) e Marcos Andrade (CFO).

Em setembro, Edison Fontes, sócio da Núcleo,
apresentou a palestra Proteção de Dados
Pessoais e o Impacto na Segurança da
Informação para os gestores e executivos da
Organização MPD Engenharia e Incorporação, na
sua sede localizada em Alphaville, Barueri/SP.
Durante a apresentação, Fontes destacou os
principais controles da Lei 13.709/2018, que tem
o objetivo de proteger os direitos fundamentais
de liberdade e de privacidade no tratamento de
dados que identificam ou podem identificar uma
pessoa natural, e faz o relacionamento com os
controles do Processo Organizacional de
Segurança da Informação.
“Somente organizações com um processo
estruturado de segurança da informação,

Lei proteção de dados pessoais - Brasil
(13.709/2018) dispõe sobre o tratamento de
dados pessoais de pessoa natural. Principais
controles: Pessoa natural é titular de seus dados
pessoais; Utilização de dados pessoais precisa de
respaldo legal. Autorização; Pessoa natural tem
direito de saber o uso de seus dados pessoais;
Utilização de dados pessoais com propósito
exclusivo e coleta mínima; Eliminação dos dados
após término de tratamento; Responsabilidade
pelo tratamento de dados é do Controlador
(quem coleta); Incidentes têm que ser
comunicados ao Titular e a Autoridade; Existência
de Política, Gestão e Governança de Dados
Pessoais. Direção; Gestor formal com
responsabilidade pelo tratamento de dados
pessoais; Rigidez no tratamento de dados de
crianças e adolescentes; Relacionamento com
países: tem que ter lei de proteção de dados
pessoais; Descumprimento da lei: altas
penalidades financeiras.

A Núcleo é uma empresa de
consultoria e assessoria em
gestão de riscos, composta
por gestores em segurança
empresarial, administradores
de empresas, advogados e
engenheiros, preparada para
atender seus clientes nas
diversas necessidades de segurança e proteção.

Serviços
Assessoria
Auditoria
Continuidade de Negócios
Diagnóstico de Segurança
Gerenciamento de Crise
Investigação
Normas e Procedimentos
Plano Diretor de Segurança
Projetos de Segurança
Riscos Empresariais
Riscos Logísticos
Segurança Condominial
Segurança da Informação
Segurança de Eventos
Treinamento
Varredura de Ambiente

Dica de Filme
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O Protetor 2
Massachusetts, Estados Unidos. Robert McCall (Denzel Washington) agora trabalha
como motorista, ajudando pessoas que enfrentam dificuldades decorrentes de
injustiças. Quando sua amiga Susan Plummer (Melissa Leo) é morta durante a
investigação de um assassinato na Bélgica, ele decide sair do anonimato e encontrar
seu antigo parceiro, Dave (Pedro Pascal), no intuito de encontrar pistas sobre o autor do
crime. “O filme é uma sequência dos feitos de Robert McCall e prossegue com as
aventuras do ex-agente, que faz justiça a qualquer preço para oprimidos e explorados
em geral, só que desta vez, quem precisa de proteção é alguém que ele ama. Uma boa
dose de ação e suspense, vale a pena assistir!” Marcela Floriano
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Pensamento
“A forma mais comum com que
as pessoas exercem o seu poder é
pensar que eles não têm poder”.
[Alice Walker]

