
L.O. BAPTISTA

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) tem 
autonomia técnica para editar normas e procedimentos para a 
proteção de dados pessoais e poder de fiscalização e aplicação 
de sanções.

FISCALIZAÇÃO

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

QUEM SERÁ AFETADO ?

Todas as empresas privadas e entes do setor público. A 
LGPD deve ser aplicada até mesmo em empresas sediadas 
no exterior, caso, por exemplo, o tratamento de dados 
pessoais seja realizado em território brasileiro. 
 
A lei também impacta as empresas que oferecem bens e/ou 
serviços no mercado brasileiro.

O propósito da lei é a responsabilização e adoção de medidas 
para mitigar riscos. Para quem não cumprir as regras, as sanções 
financeiras podem chegar a R$50 milhões por infração, sem prejuízo 
de outras sanções previstas em lei.

SANÇÕES

A Lei Geral de Proteção de Dados (13.709/18 ou LGPD), 
regulamenta os procedimentos a serem adotados para proteção 
de dados pessoais. Sancionada em agosto de 2018, entrou em 
vigor no dia 18 de setembro de de 2020.

CONTEXTO

O processo de conformidade com a LGPD consiste em algumas etapas:
• Mapeamento de fluxo de dados pessoais dentro da empresa e com seus 

parceiros;
• Elaboração e revisão de políticas de privacidade e guias para uso de aplicativos 

e formulários eletrônicos;
• Adoção de medidas técnicas de proteção e segurança dos dados tratados;
• Envolvimento de diversos departamentos da empresas, como por exemplo, 

Recursos Humanos, Compliance, Suprimentos, Tecnologia da Informação, 
Marketing e Jurídico.

Conte com a equipe da área de Proteção de Dados de L.O. Baptista para 
assessorar sua empresa neste processo.

COMO SE ADAPTAR?
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LGPD para RH

É qualquer informação que torne a pessoa natural identificável
DADO PESSOAL

DADOS PESSOAL COMUM

Protegido por Lei.  
Ex: Nome, CPF e Endereço.

DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS

São aqueles que exigem o consentimento expresso do titular para 
serem coletados, se não houver permissão legal. São sensíveis devido à 
possibilidade de discriminação  e à sua natureza.  
Ex: Filiação à sindicato, informações médicas e religiosas, dados 
biométricos e etc.

O Departamentos de Recursos Humanos deve estar plenamente integrado aos 
projetos de adequação aos procedimentos da LGPD.

Neste sentido, nos processos internos da empresa, a área deve visar o melhor uso 
e preservação dos dados de colaboradores e candidatos.

A LGPD estabelece que somente podem ser coletadas as informações realmente 
necessárias para as atividades da empresa. Por isso, é importante tomar cuidado 
em relação, por exemplo, ao processo de recrutamento e seleção.

Além disso, as empresas devem observar cuidadosamente termos de uso e 
políticas de privacidade de redes de relacionamento profissional e recrutadores 
quando recorrer a serviços dessa natureza, a fim de evitar conflitos relativos a 
dados pessoais.

RECOMENDAÇÕES
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Pessoal / Natural - Titular dos dados.

É quem a lei protege.

Para o RH: Candidato ou Empregado

Controlador - Pessoa que decide qual tratamento será dado aos dados. 

Tratamento = Coleta, armazanamento, utilização e descarte dos dados.

Para o RH: Controlador é o Empregador

Operador - Pessoa que realiza o tratamento determinado pelo 

controlador.

Para o RH: Terceiro

PESSOAS IDENTIFICADAS NA LEI

CANDIDATO | EMPREGADO | TERCEIRO = TITULAR DOS DADOS
Fornece os dados pessoais em decorrência de entrevista de emprego ou contrato 
de trabalho ao Empregador/ Controlador.

EMPREGADOR/CONTROLADOR: 
Responsável pelas decisões do tratamento que será dado aos dados pessoais. 
Nesta estapa, os dados podem ou não ser enviados ao Operador/Terceiro.

OPERADOR/TERCEIRO:
Realiza o tratamento dos dados determinados pelo controlador. 
Ex: Processar folha de pagamento.

QUEM É QUEM? 

LGPD para RH
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LGPD para RH

Os titulares dos dados poderão ter acesso a quais dados a 
empresa possui sobre eles. Os titulares poderão requerer a 
retificação e até mesmo a exclusão de seus dados do banco 
de dados da empresa (observando aqueles que forem 
legalmente necessários).

Necessidade de treinamento constante ao departamento de RH.

PONTOS QUE NECESSITARÃO DE ALTERAÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI:

• Adequação dos contratos de trabalho mediante cláusulas específicas;

• Adoção de novas cláusulas-padrão em contratos com recrutadores ou revisão 

das cláusulas em contratos existentes;

• Cuidado com os procedimentos relativos a compartilhamento, comunicação 

ou transferência de dados pessoais a terceiros;

• Prazo e forma de descarte de documentos;

• Disponibilização de dados pessoais a terceiros;

• Prazo e forma de descarte de documentos.

INOVAÇÕES DA LEI
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Fabio Chong de Lima
fcl@baptista.com.br

+55 11 3147 8888

Clique aqui para saber mais sobre nossa área de Proteção de dados.

Av. Paulista, 1294, 8º andar - São Paulo | SP | Brasil    

01310-100   +55 11 3147 0800

www.baptista.com.br

L.O. BAPTISTA

CONTATO

Esther J. Cunha
ejc@baptista.com.br

+55 11 3147 0890

Fabrício Bertini Polido
fbp@baptista.com.br

+55 11 3147 0861

Confira todo conteúdo produzido sobre o tema.
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