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A Empresa

Conformidade com a LGPD, o que o CEO precisa saber?
Para facilitar a vida do CEO e os diretores da
organização, Fontes pontuou os macro
controles que o Corpo Diretivo deve exigir a
implementação e receber evidências de que
estão sendo cumpridos, são eles:

A Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD,
entrou em vigor em 18/09/2020, ela
regulamenta o tratamento de dados pessoais
por parte de empresas públicas e privadas.
Com as novas regras já valendo, as empresas
precisam correr para se adequar às novas
exigências.
Edison Fontes, sócio da Núcleo Consultoria e
especialista em Segurança da Informação disse
que a dúvida dos executivos é sempre a
mesma - “Como saber se estou em
conformidade sustentável com a LGPD?”.
Fontes explica que a conformidade sustentável
é a existência de controles, gestão de controles
e continuidade da efetividade dos controles,
considerando todo o escopo da LGPD.
“A conformidade com a LGPD exige um
trabalho multidisciplinar, cada organização
deve definir qual a melhor estrutura para si,
considerando seu porte, tipo de negócio e
maturidade organizacional”, complementou.

1) Ter em funcionamento um efetivo Programa
Organizacional de Segurança da Informação;
2) Considerar controle de proteção de dados
pessoais como um direcionador corporativo;
3) Ter identificado os tipos de dados pessoais,
os dados pessoais sensíveis, os tipos de
titulares e os tipos de tratamento dos dados
pessoais sob responsabilidade da organização;
4) Ter identificado os Operadores da
organização, suas responsabilidades e ter os
contratos adequados considerando a LGPD;
5) Considerar os 10 princípios da LGPD em
todos os tratamentos de dados pessoais;
6) Ter definido a Base Legal para cada Tipo de
Titular de Dados Pessoais;
7) Tratar os dados pessoais de crianças e
adolescentes com a rigidez exigida pela lei;
8) Ter controle sobre o término de tratamento
do dado pessoal - vida útil;
9) Ter condições de atender aos Direitos do
Titular;
10) Dar conhecimento ao Corpo Diretivo do
Relatório de Impacto à Proteção de Dados
Pessoais;
11) Guardar evidências das operações de
tratamento de dados pessoais;
12) Ter formalizado o Encarregado pelo
tratamento de dados pessoais.

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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Luta por Justiça
Bryan Stevenson (Michael B. Jordan) é um advogado recém-formado em Harvard
que abre mão de uma carreira lucrativa em escritórios renomados da costa leste
americana para se mudar para o Alabama e se dedicar a prisioneiros condenados
à morte que jamais receberam assistência legal justa. Ao chegar lá, Bryan se
depara com o caso de Walter McMillian (Jamie Foxx), um homem negro falsamente
acusado de um assassinato, mas que nunca teve uma defesa apropriada por conta
do preconceito racial na região. “Baseado numa história real, o longa é
emocionante e ao mesmo tempo revoltante! Toca num tema que infelizmente
ainda é manchete em vários países - o racismo. Um filme digno de premiação, vale
a pena assistir”. Marcela Floriano
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Pensamento
“Você precisa de paciência,
disciplina e capacidade para
receber as perdas e enfrentrar as
adversidades sem enlouquecer”.
[Charlie Munger]

