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A Empresa

LGPD, o que você precisa saber!

Edison Fontes, sócio da Núcleo Consultoria e
especialista em Segurança da Informação
disse que empresas de todos os portes,
públicas ou privadas, que coletam dados
pessoais - sejam de clientes, visitantes,
fornecedores ou funcionários, devem estar de
acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD). “O objetivo é proteger os
direitos fundamentais de liberdade e de
privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural. Com esta
lei o Brasil se posiciona como um Estado que
deseja proteger os dados pessoais das
pessoas naturais localizadas no seu território
nacional”.
“Em resumo você é o dono dos seus dados
pessoais, tem direitos sobre eles, e as
organizações somente poderão utilizar seus
dados pessoais se cumprirem as regras de
permissão para uso de dados pessoais (base
legal)”, complementou Fontes.

Base Legal significa as opções que
obrigatoriamente devem ser consideradas para
a realização de qualquer tratamento de dado
pessoal. A organização precisa identificar todos
os dados pessoais sob sua responsabilidade, e
para cada um deles, identificar a Base Legal
para o tratamento que realiza. Fontes
comentou as mais utilizadas: 1) Fornecimento
de consentimento pelo titular - o titular precisa
explicitamente dar o seu consentimento para o
tratamento dos seus dados pessoais; 2)
Obrigação legal ou regulatória pelo controlador
- quando existe uma lei que exige o tratamento
de dados pessoais; 3) Execução de contrato ou
diligências pré-contratuais - quando existe ou
existirá um contrato com a pessoa natural.
“A organização deve garantir que atende aos
direitos do titular do dado pessoal. O titular
deve ter acesso facilitado às informações sobre
o tratamento dos seus dados, inclusive ter
conhecimento da finalidade do tratamento,
duração do tratamento, responsabilidades dos
agentes que farão o tratamento, eventual uso
compartilhado dos seus dados e informações
de contato do controlador”, reforçou.
A Núcleo tem desenvolvido vários projetos e
pode ajudar a sua organização a adequar suas
operações e processos para estar em
conformidade com a LGPD. No site
nucleoconsult.com.br você também encontra
diversos artigos e ebooks gratuitos do Edison
Fontes sobre a legislação.

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
Análise de Risco
Auditoria
Continuidade de Negócios
Gerenciamento de Crise
Gestão da Segurança
Corporativa
Investigação
Política, Normas e
Procedimentos
Produtos e Serviços
Projetos de Segurança
Eletrônica
Segurança Condominial
Segurança da Informação
Segurança de Eventos
Varredura de Ambiente

Dica de Filme
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A Vida e a História de Madam C. J. Walker
Madam C. J. Walker (Octavia Spencer) nasceu filha de escravos, casou aos 18 anos
para fugir da pobreza, era abusada pelo marido, foi abandonada quando seu
cabelo começou a cair por causa de alergias e para viver, ganhava a vida lavando
roupas. Um cenário que parecia condenar a sua vida, mas contra todas as
expectativas, Walker se tornou a primeira mulher negra milionária dos Estados
Unidos a conquistar a própria fortuna. “Baseado em uma história real, esta
minissérie da Netflix, vai contando pouco a pouco a biografia da protagonista. Uma
história inspiradora e repleta de reflexões. Um ótimo entretenimento, ainda mais
nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Assistam!”. Marcela Floriano
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Pensamento
“Não fique sentado esperando as
oportunidades surgirem.
Levante e as crie”.
[Madam C. J. Walker]

