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O QUE A LGPD SIGNIFICA PARA
SUA EMPRESA?

A Lei Geral de proteção de Dados (LGPD) irá entrar em vigor após o
Senado Federal rejeitar o artigo da MP 959 que adia sua vigência para 2021.
Com isso a LGPD entrará em vigor em setembro de 2020.
O Governo Federal, após a rejeição do adiamento, criou a estrutura da
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) com a publicação
do Decreto nº 10.474/2020.
São atribuições da ANPD a ﬁscalização e aplicação de multas de até 2% do
faturamento da empresa, com o limite de R$ 50.000.000,00
(cinquenta milhões de Reais) por infração.

O QUE SÃO DADOS PESSOAIS?

São dados pessoais as informações relativas a pessoa
física identiﬁcada ou identiﬁcável, tais como nome,
RG, CPF, endereço e celular. A LGPD considera como
dados sensíveis informações de 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.
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A LGPD SE APLICA A DADOS
DE PESSOAS JURÍDICAS?

A LGPD se aplica apenas a dados relacionados a pessoas físicas, não a
empresas. Assim, as informações relacionadas a clientes pessoas jurídicas
como o nome empresarial, CNPJ, endereço da sede, não são consideradas
como dados pessoais. No entanto, endereços de e-mail comerciais pessoais
poderão ser apontados como dados pessoais, assim como as informações
dos sócios pessoas físicas, representantes das empresas e signatários
de documentos.

COMO SABER SE MINHA EMPRESA
REALIZA TRATAMENTO DE DADOS
PESSOAIS?
Considera-se como 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. Se sua empresa realizar
quaisquer destas operações estará sujeita às normas da LGPD.

A EMPRESA PODE SER
PENALIZADA?

Sim. A empresa poderá sofrer sanção administrativa, que
poderá ser de advertência a multa simples de 2% do
faturamento no último exercício, limitada a cinquenta
milhões de Reais, multa diária, suspensão e proibição
do exercício de atividades de tratamento de dados.
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