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CARTILHA INFORMATIVA
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
LEI n. 13.709/2018

O que é proteção de dados ?
O que são considerados dados pessoais?
R.: Dados pessoais são informações relacionadas a uma pessoa
identificada ou identificável, como: foto; RG; CPF; endereço
residencial e comercial; e-mail; dados de localização; placa de
automóvel; filiação; nacionalidade; profissão; grau de instrução;
religião; política; saúde; informações de desempenho acadêmico
etc.
Quando alguém entrega seus dados pessoais para outro, é
como se uma parte de sua personalidade fosse transferida para
terceiros. Então, esse terceiro - que recebe suas informações tem que ter responsabilidade para lidar com os seus dados. Por
isso é tão importante a proteção dos dados pessoais.

Quem tem direito a esta proteção, pela Lei de Proteção
de Dados Pessoais?
R.: Qualquer pessoa física tem direito à proteção de dados
pessoais.

Por que os dados pessoais
precisam ser protegidos?
R.: Os dados pessoais precisam ser protegidos para que o
direito à privacidade destes dados, à liberdade de expressão,
de informação, de opinião e de comunicação sejam garantidos;
além da inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem,
bem como o desenvolvimento econômico e tecnológico. Ou seja,
dados pessoais precisam ser protegidos para que pessoas - ou
empresas – que não possuam qualquer tipo de relacionamento
com o titular dos dados, sejam impedidas de acessar ou transferir
para terceiros dados que não lhes pertencem.

Quem são os sujeitos previstos na Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais?
R.: Os sujeitos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais são:
TITULAR: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais
que são objetos de tratamento;
OPERADOR: pessoa que realiza o tratamento de dados pessoais
em nome do controlador;
CONTROLADOR: a quem compete decidir sobre a utilização e o
tratamento de dados pessoais, por exemplo: a empresa;
AGENTES DE TRATAMENTO: o controlador e o operador;
ENCARREGADO: pessoa indicada pelo controlador para atuar
como agente de proteção e como canal de comunicação entre
o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de
Proteção de Dados (ANPD);
AUTORIDADE NACIONAL: órgão da administração pública

responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento
da lei em todo o território nacional.

De que forma esses dados
pessoais podem ser captados?
R.: Os dados pessoais podem ser captados por formulários,
anotações; contratos; fichas (todo meio físico); e, também,
por meios eletrônicos como: aplicativos de celular; programas;
pesquisas e formulários de redes sociais como sites (páginas
visitadas e cookies); Facebook, Instagram, Twiter e também
quaisquer dados inseridos nos computadores das empresas em
planilhas de Excel, Word e outros.

O que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais prevê
que seja protegido?
R.: A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais prevê a proteção
para os dados pessoais, desde a entrada dos dados com o
fornecimento da informação (coleta) - incluindo produção,
recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução,
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento,
armazenamento, avaliação ou controle da informação,
modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração
- até sua eliminação.

Quais são os maiores riscos para quem precisa proteger
os dados pessoais?
R.: Os maiores riscos para quem precisa proteger os dados

pessoais são: a) Acesso dos dados pessoais por pessoa não
autorizada (violação de dados); e, b) a má utilização dos dados
pessoais por pessoa autorizada (falha no tratamento dos
dados).

Como prevenir esses maiores riscos para proteção de
dados pessoais?
R.: Para prevenir, impedir e monitorar o acesso não autorizado
de dados pessoais, é necessário adotar medidas de segurança.
Em relação ao risco de má utilização dos dados, o remédio é a
adoção de boas práticas no tratamento dos dados pessoais.

Quais são algumas medidas de segurança para a
proteção de dados pessoais captados ou armazenados
eletronicamente?
R.: Algumas medidas de segurança para a proteção de dados
pessoais captados ou armazenados eletronicamente são: o
estabelecimento de normas de segurança como acesso logado;
supervisão operacional; serviço de suporte ao usuário para
orientações; implementação de sistemas de proteção de dados;
redundância de base de dados etc. Tais ações servem para
proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de
situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração,
comunicação ou difusão.

Quais são exemplos de boas práticas para a proteção de
dados pessoais?
R.: São exemplos de boas práticas para a proteção de dados

pessoais:
• Confirmar a existência de tratamento de dados pessoais para
mapear seu fluxo e realizar sua proteção de “ponta a ponta”;
• Informar ao titular dos dados pessoais a finalidade de sua
utilização e solicitar o consentimento, quando necessário;
• Pedir do titular dos dados pessoais APENAS AS INFORMAÇÕES
MÍNIMAS NECESSÁRIAS para o que deve ser feito;
• Garantir ao titular dos dados pessoais transparência e livre
acesso às informações sobre seus dados. Por exemplo: consulta
sobre a forma e duração do tratamento dos seus dados com
clareza e precisão;
• Garantir a correção dos dados pessoais incompletos, inexatos
e desatualizados;
• Não compartilhar nenhuma informação dos dados pessoais
com quem não tenha legitimidade para recebê-la;
• Não fornecer informações de dados pessoais por telefone,
porque não é possível confirmar a identidade do outro
interlocutor;
• Guardar os documentos físicos que contenham dados
pessoais em local reservado e com acesso apenas às pessoas
autorizadas;
• Em caso de eliminação de documentos físicos que contenham
dados pessoais, proceder sua descaracterização para proteger
os dados;
• Cuidar para que ninguém conheça sua senha de acesso ao
sistema;
• Ao terminar de usar o sistema, sair do seu usuário;
• Não permitir que ninguém copie dados pessoais por dispositivos
móveis como pendrive, HD etc;
• Não arquivar dados pessoais na memória do seu computador,

mas sempre na rede que ofereça sistemas de proteção;
• Garantir ao titular dos dados pessoais a eliminação dos dados
pessoais tratados com o seu consentimento, salvo se houver
outra razão que justifique sua manutenção;
• Garantir a possibilidade de revogação do consentimento;
• Informar ao titular dos dados pessoais as consequências de
negar o consentimento para o tratamento dos seus dados
pessoais, mas garantir-lhe essa possibilidade;
• Anonimização (descaracterização para impedir a identificação
do titular dos dados), eliminação ou bloqueio dos dados pessoais
desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade à
lei.

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais faz diferença
de tipos de dados pessoais?
R.: A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais faz diferença de
tipos de dados pessoais sim. Ela trata de dados pessoais como
uma categoria e dados pessoais sensíveis como uma categoria
especial de dados. Sendo assim, ambas as categorias dividemse em:
Dados pessoais: documentos pessoais como RG e CPF; dados
bancários; endereço de moradia; endereço eletrônico (por
exemplo: e-mail); características pessoais; nacionalidade;
gostos, interesses e hábitos de consumo; dados pessoais de
funcionários que são colhidos no RH, dentre outros.
Dados pessoais sensíveis: origem racial ou étnica; convicção
religiosa; opinião política; filiação a sindicato ou à organização
de caráter religioso, filosófico ou político; dado referente à saúde
ou à vida sexual; dado genético ou biométrico (facial ou digital).

Para dados pessoais sensíveis, há necessidade de
algumas cautelas?
R.: Os dados pessoais sensíveis exigem o consentimento
expresso do titular dos dados explicando, exatamente, qual
será a finalidade de uso desses dados. Em caso de dados
pessoais sensíveis de crianças ou adolescentes, os pais - ou o
responsável legal - devem dar o consentimento para uso.

Devo pedir o consentimento do dono dos dados
pessoais, obrigatoriamente?
R.: É aconselhável que se peça o consentimento (aceite) do
titular dos dados pessoais, mas nem sempre ele é obrigatório.
Não há necessidade de consentimento quando, por exemplo,
dados pessoais são tratados por obrigação legal ou regulatória;
para pesquisa (aplicando a anonimização, se possível); por
obrigação contratual ou processual; proteção da vida etc.

No âmbito escolar os dados pessoais têm o mesmo
tratamento que em outras áreas?
R.: No âmbito escolar, diversas normas obrigam a escola a
manter um banco de dados pessoais por prazo indeterminado
- por obrigação legal ou regulatória próprios da vida acadêmica
- e armazenados na secretaria acadêmica e em sistemas a ela
relacionados, em regra. Para o tratamento de dados pessoais
por obrigação legal ou regulatória no âmbito escolar, não há
necessidade de consentimento do titular. Também por razões
contratuais, a área financeira precisa realizar o tratamento

de dados pessoais sem necessidade de consentimento dos
titulares dos dados pessoais (pais, responsáveis financeiros,
aluno). Além disso, a Lei Geral de Proteção de Dados considera
a possibilidade de utilização de dados pessoais e de dados
pessoais sensíveis para a pesquisa, realizando, sempre que
possível, a anonimização do titular dos dados. Em outras
hipóteses, o consentimento será necessário.

O que um operador de dados pessoais deve observar no
tratamento dos dados?
R.: O operador de dados deve adotar medidas de segurança
estabelecidas pela empresa (controlador) e seguir as medidas
técnico-administrativas, conhecendo e observando as normas
internas estabelecidas para isso; por exemplo: regulamentos;
código de conduta e integridade; protocolos de segurança;
políticas de privacidade; código de ética etc.

Como esses dados pessoais
devem ser protegidos?
R.: Para os dados pessoais inseridos nos meios eletrônicos:
• identificar o usuário que está trabalhando com esses dados
pessoais;
• capacitar o usuário para que ele saiba como agir;
• não emprestar a senha para terceiros;
• desenvolver proteções “anti-invasão” no sistema;
• não permitir que um terceiro copie os dados pessoais, ainda
que por fotografia externa;

• anonimizar os dados pessoais, quando for o caso.
Para dados pessoais recebidos por meio físico:
• Identificar o usuário que está trabalhando com esses dados
pessoais;
• guardar esses documentos, com dados, em local seguro e
com acesso controlado;
• não permitir que pessoas não autorizadas tenham acesso a
esses documentos;
• registrar a retirada dos documentos de um local para outro,
para saber quem é o responsável por ele em trânsito ou no
destino;
• após sua utilização, eliminar o documento, sem que terceiros
possam lê-lo.

Quem é responsável por incidentes de dados pessoais
ocorridos na empresa?
R.: São responsáveis por incidentes de tratamento de dados
pessoais a empresa e o funcionário que der causa à violação
de dados. Os dois responderão, conjuntamente, por isso; todos
devem conhecer e praticar os procedimentos necessários para
a proteção dos dados pessoais. A lei prevê imposição de multa;
suspensão de utilização do sistema que opera dados pessoais
por um determinado prazo; além de outras medidas previstas
em outras leis.

O que é “anonimização” e como ela é utilizada para a
proteção dos dados pessoais?
R.: “Anonimização” é uma forma de proteger os dados pessoais

de possíveis incidentes. Tais dados são substituídos por outros
nomes aleatórios ou códigos, como uma forma de disfarce.
Assim, não ficam à mostra para pessoas não autorizadas.
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais não se aplica aos
dados anonimizados; sendo assim, estes ficam mais seguros de
incidentes, pois estão disfarçados com códigos.

Com quem falar se você encontrar um risco na proteção
de dados pessoais?
R.: Se você encontrar uma situação em que os dados pessoais
tratados nos meios físicos ou eletrônicos possam estar
desprotegidos, você deve procurar o *responsável indicado
no seu campus que é a pessoa responsável por avaliar cada
situação de risco e solicitar providências de solução.
Para o campus EC: Diretor Administrativo do Campus.
Para o campus SP: Diretor Administrativo do Campus.
Para o campus HT: Diretor Administrativo do Campus.
Para o EAD: Pro-Reitor Administrativo Assistente.
*Se houver mudança do responsável, haverá comunicação geral dessa
alteração.

A quem o titular dos dados pessoais deve direcionar
qualquer solicitação sobre seus dados no Unasp?
R. A OUVIDORIA, em nome do UNASP, é a responsável para
receber as solicitações e encaminhar a resposta ao titular dos
dados pessoais. Para falar com a ouvidoria basta indicar o acesso
ao portal do Unasp , ou no endereço https://www.unasp.br/faleconosco/ouvidoria/ . Caso o interessado não consiga acessar
os canais da Ouvidoria poderá também formular requerimento
escrito e entregar ao responsável pelo assunto no Campus.

Acesse pelo QRcode

Em que situações não se aplica a Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais?
R.: A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais não se aplica
nas seguintes situações: dados para fins particulares (não
comerciais), jornalísticos, artísticos, estatísticos, acadêmicos; ou
para fins de segurança pública, defesa nacional e investigações
de infrações penais.

O que o UNASP está fazendo para proteger os dados
pessoais?
R.: Para a vigência da lei, prevista para agosto/2020, o UNASP
está formulando regras de boas práticas e governança, que
estabeleçam:
• As condições de organização;

• O DPIA – Data Prottection Impact Assessment (levantamento
dos dados da instituição, a fim de gerar um relatório de impacto
dos dados armazenados nos seus vários departamentos;
• O regime de funcionamento para tratamento
de dados pessoais;
• Os procedimentos de reclamações e solicitações de usuários;
• As normas de segurança;
• Os padrões técnicos, inclusive com políticas de
privacidade e segurança;
• As obrigações específicas para os envolvidos no tratamento;
• As ações educativas;
• Os mecanismos internos de supervisão e de
mitigação de riscos;
• Demais aspectos relacionados ao tratamento de
dados pessoais.

Onde mais posso encontrar informações sobre a Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais?
R.: Mais informações podem ser encontradas nas seguintes
fontes:
Texto da Lei: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2018/lei/L13709.htm
Hotsite: go.unasp.br/protecaodados
E-mail: protecao.dados@edu.unasp.br

