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1 – CONTEXTO



1 – CONTEXTO



2 – RELEVÂNCIA DO TEMA

SETOR DE TRANSPORTE DE 
PASSAGEIROS

2.1) DADOS DOS PASSAGEIROS

2.2) DADOS INTERNOS ÀS EMPRESAS



2 – RELEVÂNCIA DO TEMA

RISCOS

2.3) MULTAS

2.4) RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA
PELO USO OU TRATAMENTO INADEQUADO
DOS DADOS



2 – RELEVÂNCIA DO TEMA

IMPORTÂNCIA PARA O NEGÓCIO

2.5) VANTAGEM COMPETITIVA

2.5.1) Uso estratégico dos dados pelas
empresas (gestão de frotas, horários etc.)

2.5.2) Melhora dos serviços aos
clientes/usuários. Melhor conhecimento do
cliente. Ampliação do uso do transporte
público. Melhoria da demanda.



3 – RESSALVA INICIAL

3.1) Discussão ainda em estágio inicial, a
despeito do tempo já decorrido.

3.2) Ausência de instalação da Autoridade
Nacional de Proteção de Dados – ANPD

3.2.1) Inexistência de normas regulatórias
complementares

3.2.2) Falta de aplicação concreta da Lei



3 – RESSALVA INICIAL

3.3) Tendência de que a discussão adquira
maturidade nos próximos meses

3.4) Discussão atual sobre a prorrogação
do início da vigência



4 – NECESSIDADE DE MEDIDAS
IMEDIATAS

Isso significa que as empresas 
não precisam adotar medidas 

imediatas?



4 – NECESSIDADE DE MEDIDAS
IMEDIATAS

NÃO!!



4 – NECESSIDADE DE MEDIDAS
IMEDIATAS

4.1) Entrada em vigor próxima da Lei
13.709/2018 (agosto/2020)

4.2) Providências e práticas que
demandam

4.2.1) preparação cuidadosa

4.2.2) revisão de procedimentos em vários
setores da empresa

4.2.3) realização de investimentos (pessoal,
equipamentos, consultoria etc.)



5 – QUAIS EMPRESAS DEVEM SE
PREOCUPAR?

5.1) Todas aquelas empresas cuja
atividade envolva tratamento de dados

5.2) Conceito legal de tratamento (art. 5º,
inc. X):
X - tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as
que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização,
acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento,
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da
informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou
extração;



6 – ALGUNS CONCEITOS
RELEVANTES

6.1) Agentes de tratamento (art. 5º):

Controlador: pessoa natural ou jurídica, de
direito público ou privado, a quem competem
as decisões referentes ao tratamento de
dados pessoais” (inc. VI)

Operador: pessoa natural ou jurídica, de
direito público ou privado, que realiza o
tratamento de dados pessoais em nome do
controlador” (inc. VII).



6 – ALGUNS CONCEITOS
RELEVANTES

6.2) Dado pessoal: dados e informações
relacionados “a pessoa natural identificada ou
identificável” (art. 5º, inc. I)

6.3) Dado pessoal sensível: dados “sobre
origem racial ou étnica, convicção religiosa,
opinião política, filiação a sindicato ou a
organização de caráter religioso, filosófico ou
político, dado referente à saúde ou à vida
sexual, dado genético ou biométrico, quando
vinculado a uma pessoa natural” (art. 5º, inc.
II).



6 – ALGUNS CONCEITOS
RELEVANTES

6.4) Consentimento (art. 7º, inc. I).
Necessidade de observar as exigências
previstas pelo art. 8º, da LGPD.

6.5) Outras bases para o tratamento.
Demais incisos do art. 7º.

Ex. “cumprimento de obrigação legal ou
regulatória pelo controlador” (art. 7º, inc.
II);



6 – ALGUNS CONCEITOS
RELEVANTES

6.5) Outras bases legais para o tratamento.
Demais incisos do art. 7º.

Ex. tratamento “necessário para atender
aos interesses legítimos do controlador ou
de terceiro, exceto no caso de prevalecerem
direitos e liberdades fundamentais do titular
que exijam a proteção dos dados pessoais”
(art. 7º, inc. IX).



6 – ALGUNS CONCEITOS
RELEVANTES

6.6) Ressalva relevante:

“A eventual dispensa da exigência do
consentimento não desobriga os agentes de
tratamento das demais obrigações previstas
nesta Lei, especialmente da observância
dos princípios gerais e da garantia dos
direitos do titular” (art. 7º, § 6º, da LGPD)



7 – POR QUE SE PREOCUPAR?

7.1) Será considerado tratamento
irregular de dados pessoais (art. 44)
– aquele que deixar de observar a legislação; ou

– não fornecer a segurança que o titular dele pode
esperar, consideradas as circunstâncias relevantes,
entre as quais:

I - o modo pelo qual é realizado; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele 
se esperam; 

III - as técnicas de tratamento de dados pessoais 
disponíveis à época em que foi realizado. 



7 – POR QUE SE PREOCUPAR?

7.2) Responsabilidade do controlador ou
do operador que, ao deixar de adotar as
medidas de segurança previstas no art. 46
da Lei, causar danos derivados da violação
da segurança dos dados (art. 44, par.
único).



8 – Quais as medidas que devem
ser adotadas?

Providências de duas naturezas

8.1) Medidas para garantir a segurança no
processo de tratamento dos dados, em
todas as suas fases (art. 46 e seguintes).

8.2) Medidas destinadas a garantir o
atendimento pleno dos direitos dos
titulares dos dados. Boas práticas.



8 – Quais as medidas que devem
ser adotadas?

Dever de adotar medidas para 
garantir a segurança no processo de 

tratamento dos dados

8.3) Medidas de segurança, técnicas e
administrativas aptas a proteger os
dados pessoais de acessos não autorizados
e de situações acidentais ou ilícitas de
destruição, perda, alteração, comunicação
ou qualquer forma de tratamento
inadequado ou ilícito.



8 – Quais as medidas que devem
ser adotadas?

8.3.1) Padrões técnicos mínimos.
Definição ANPD (natureza das informações,
características específicas do tratamento,
princípios art. 6º, estado atual da
tecnologia).



8 – Quais as medidas que devem
ser adotadas?

8.3.2) sistemas utilizados para o
tratamento de dados pessoais estruturados
de forma a atender (art. 49):

 requisitos de segurança,

 padrões de boas práticas e de
governança e

 princípios gerais previstos na Lei e

 demais normas regulamentares



8 – Quais as medidas que devem
ser adotadas?

8.3.3) Privacy by design (art. 46, §2º)



8 – Quais as medidas que devem
ser adotadas?

8.3.4) Dever de comunicação à autoridade
nacional e ao titular a ocorrência de
incidente de segurança que possa acarretar
risco ou dano relevante aos titulares (art.
48).

– prazo razoável, conforme definido pela ANPD,

– Informações mínimas 



8 – Quais as medidas que devem
ser adotadas?

8.3.4) Dever de comunicação.
Informações mínimas:

– descrição da natureza dos dados pessoais 
afetados; 

– informações sobre os titulares envolvidos; 

– indicação das medidas técnicas e de segurança 
utilizadas para a proteção dos dados, observados 
os segredos comercial e industrial; 



8 – Quais as medidas que devem
ser adotadas?

8.3.4) Dever de comunicação.
Informações mínimas:

– riscos relacionados ao incidente; 

– os motivos da demora, no caso de a comunicação 
não ter sido imediata; e 

– as medidas que foram ou que serão adotadas 
para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo. 



8 – Quais as medidas que devem
ser adotadas?

8.3.5) Se ocorrer incidente, ANPD poderá,
conforme a sua gravidade, determinar ao
controlador:

• ampla divulgação do fato em meios de 
comunicação; e 

• medidas para reverter ou mitigar os efeitos do 
incidente. 



8 – Quais as medidas que devem
ser adotadas?

8.3.6) Juízo de gravidade do incidente a
ser feito pela ANPD. Avaliar se foram
adotadas medidas técnicas adequadas que
tornem os dados pessoais afetados
ininteligíveis, no âmbito e nos limites
técnicos de seus serviços, para terceiros
não autorizados a acessá-los.



8 – Quais as medidas que devem
ser adotadas?

8.3.7) Exemplo de comunicação



9 – GOVERNANÇA E BOAS
PRÁTICAS EM MATÉRIA DE
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

9.1) Possibilidade de controladores e
operadores formularem, individualmente
ou por meio de associações, regras
de boas práticas e de governança.



9 – GOVERNANÇA E BOAS
PRÁTICAS EM MATÉRIA DE
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

9.2) Regras de boas práticas podem
estabelecer:

– condições de organização,

– o regime de funcionamento,

– os procedimentos, incluindo reclamações
e petições de titulares,

– as normas de segurança,

– os padrões técnicos,



9 – GOVERNANÇA E BOAS
PRÁTICAS EM MATÉRIA DE
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

9.2) Regras de boas práticas podem
estabelecer:

– as obrigações específicas para os
diversos envolvidos no tratamento,

– as ações educativas,

– os mecanismos internos de supervisão e
de mitigação de riscos e

– outros aspectos relacionados ao
tratamento de dados pessoais.



9 – GOVERNANÇA E BOAS
PRÁTICAS EM MATÉRIA DE
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

9.3) Regras de compliance de tratamento de
dados

9.4) Para assegurar o cumprimento dos
princípios da segurança e prevenção, o
controlador poderá:

- Implantar programa de governança
em privacidade

- Demonstrar a efetividade desse
programa



9 – GOVERNANÇA E BOAS
PRÁTICAS EM MATÉRIA DE
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

9.5) Programa de governança em privacidade
deverá ser compatível com a estrutura, a
escala e o volume dos dados tratados e
probabilidade e a gravidade dos danos para os
titulares dos dados.



9 – GOVERNANÇA E BOAS
PRÁTICAS EM MATÉRIA DE
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

9.6) Requisitos mínimos do programa :

– comprometimento do controlador em adotar 
processos e políticas internas que assegurem 
o cumprimento, de forma abrangente, de 
normas e boas práticas relativas à proteção 
de dados pessoais; 

– aplicável a todo o conjunto de dados 
pessoais que estejam sob seu controle, 
independentemente do modo como se 
realizou sua coleta; 



9 – GOVERNANÇA E BOAS
PRÁTICAS EM MATÉRIA DE
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

9.6) Requisitos mínimos do programa :

– adaptado à estrutura, à escala e ao volume 
de suas operações, bem como à 
sensibilidade dos dados tratados; 

– estabeleça políticas e salvaguardas 
adequadas com base em processo de 
avaliação sistemática de impactos e riscos à 
privacidade; 



9 – GOVERNANÇA E BOAS
PRÁTICAS EM MATÉRIA DE
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

9.6) Requisitos mínimos do programa :

– esteja integrado a sua estrutura geral de
governança e estabeleça e aplique
mecanismos de supervisão internos e
externos;

– conte com planos de resposta a incidentes e
remediação; e

– seja atualizado constantemente com base em
informações obtidas a partir de monitoramento
contínuo e avaliações periódicas.
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