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A Empresa

Decisões Judiciais relacionadas a LGPD
Vários artigos da LGPD evidenciam a
necessidade da Segurança da Informação, por
exemplo, no Artigo 6 - Princípios, diz:
Segurança é um dos princípios da LGPD. Os
Princípios são os Direcionadores Obrigatórios
que devem ser considerados em qualquer
ação de proteção de dados pessoais.

Os diversos controles da Segurança da
Informação foram citados em cerca de 70%
das decisões judiciais relacionadas a LGPD Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
Estes dados foram levantados, estudados e
divulgados pelo Escritório de Advocacia Opice
Blum, Bruno, Vainzof, no seu Report Jurimetria
de 13 de agosto de 2021. Dentro dos
controles específicos diretamente relacionados a LGPD aparecem Direito a Exclusão com
8% e Base Legal e Finalidade com 7%.
Edison Fontes, sócio da Núcleo Consultoria e
especialista em Segurança da Informação
analisa: “este resultado de situação prática em
vigor, reforça que a Segurança da Informação
é a Base para a Conformidade com a Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais. Não só pela
essência dos seus controles, mas porque a
legislação explicita nos seus artigos a
necessidade de um Processo Organizacional
de Segurança da Informação”.

“A organização precisa ter um Processo
Organizacional de Segurança da Informação,
baseado na família de Normas NBR ISO/IEC Segurança da Informação, mas
especificamente a Norma NBR 27002”,
ressaltou Fontes.
“Nos trabalhos que temos desenvolvidos
pela Núcleo para a Conformidade com a
LGPD, sempre em parceria com escritórios
de advocacia, dedicamos dois blocos do
projeto à Avaliação da Maturidade da Gestão
da Segurança da Informação e ao Plano de
Ação. Muitas organizações possuem uma
proteção técnica razoável, mas uma fraca e
vulnerável Gestão da Segurança. E esta
mensagem precisa ser conhecida pelo Corpo
Diretivo, para que apoie e patrocine a
execução do Plano de Ação”, complementou.

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
Gestão da Segurança
Corporativa
Investigação
Política, Normas e
Procedimentos
Produtos e Serviços
Projetos de Segurança
Eletrônica
Segurança Condominial

Estar em Conformidade com a LGPD é uma
obrigação de todas as organizações, e o
projeto para alcançar este objetivo precisa ser
conduzido considerando os diversos tipos de
controles exigidos pela lei.

Segurança da Informação
Segurança de Eventos
Segurança Pessoal
Varredura de Ambiente e
Telefonia

Dica de Série
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Inacreditável
Baseada em fatos reais, a série Inacreditável da Netflix, conta a história de uma
jovem menina de 18 anos (Kaitlyn Dever) que contou à polícia ter sido estuprada
dentro de seu próprio apartamento, mas que é questionada sobre a veracidade de
seu depoimento. O caso só pôde avançar de fato, quando duas detetives (Toni
Collette e Merritt Wever) começaram a investigar vários outros crimes de abuso
sexual que coincidem no modus operandi. “Abuso sexual é um crime repulsivo que
marca a vida de uma mulher para sempre, e quando alguém denuncia que foi
abusada e as autoridades se negam a acreditar por não encontrarem evidências
aparentes, é revoltante. Excelente trama sobre investigação!” Marcela Floriano
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Pensamento
“Coragem não é ter forças para
continuar, mas continuar
quando você não tem forças”.
[Napoleão Bonaparte]

