LGPD

Lei
Geral de
Proteção
de Dados

LGPD

O QUE É?
Lei que regula todo tratamento de dados
pessoais dentro o fora do Brasil

PRINCIPAL INTERESSADO
Proprietário dos dados (Pessoa física)

PRINCIPAL OBJETIVO
Proteger direitos fundamentais da:
Liberdade
privacidade
Livre desenvolvimento
Privacidade

ORIGEM E INSPIRAÇÃO
GDPR - General data protection regulation (2018)
Lei geral de proteção de dados da União Europeia

QUEM PRECISA SERVIR ESSA LEI?
Qualquer pessoa fisica e jurídica que trate de
dados pessoais de indivíduos localizados no Brasil
ou dados armazenados no exterior.

QUANDO ENTROU EM VIGOR?
A LGPD (lei n° 13.709) Sancionada em Agosto de
2018 no Governo Michel Temer entrou em vigor em
18 de Setembro de 2020. Se aplica a empresas de
todos os setores, independente do tamanho.

PENALIDADES
As multas previstas para o descumprimento variam
de 2% do faturamento bruto e limitado a R$50
milhões (por infração)

LGPD Lei Geral de Proteção de Dados
Já imaginou o que aconteceria se sua empresa fosse multada em 2% do
faturamento bruto, até o limite de 50 milhões por infração?
E se a adequação a LGPD pudesse prevenir sua empresa e melhorar sua posição
de mercado?
Saiba quais seriam os principais motivos para esta adequação:
1º Despreocupação quanto à fiscalizações, aplicações de multas e sanções

administrativas e judiciais;
2º Diferencial competitivo em relação aos concorrentes;
3º Possibilidade de participar de Licitações;
4º Aumento da confiança dos clientes na marca da empresa “BRAND” ;
5º Possibilidade de expandir seu negócio no Brasil e Exterior, onde a LGPD

tornou-se pré requisito essencial para parcerias e fechamento de novos
negócios;
6º Proteção quanto à Ataques Cibernéticos, vazamentos e furto de Banco de

Dados e Evitando seu bloqueio de uso pela ANPD órgão fiscalizador;

Na Prática o que deve ser feito?
JURÍDICO

TECNOLÓGICO

Análise Jurídica e Revisão das Práticas

Diagnóstico das principais inconformidades

Operacionais, Organizacionais e

do Cenário Empresarial Atual em SI

Contratuais, incluindo os Termos de Uso,

Segurança da Informação e TI Tecnologia da

Política de Privacidade e Utilização de

Informação para elaboração de Laudos e

Cookies da Organização, relativas ao

Relatórios, visando adequação aos

Tratamento dos Dados Pessoais

propósitos da LGPD

www.lgpdexperts.com.br
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Metodologia LGPD Experts Professional
Services®

1 Entrevista Pré Diagnóstico

Levantamento inicial para avaliar o Cenário
Atual da Empresa sobre os riscos e
exposição.
2 Diagnóstico

Auditoria para identificação de nível de

A MAPEAMENTO CENÁRIO ATUAL

exposição da empresa aos riscos

3 Adequação à LGPD:

Criação e Revisão de Práticas, Contratos,
Termo de Uso, Uso de Cookies, Políticas de
Tratamento de Dados, Reestruturação

B ADEQUAÇÃO CENÁRIO IDEAL

interna, Treinamentos, Equipes
Especializadas em: Segurança da
Informação, Tecnologia da Informação,
Direito Digital e apoio de Gestão do EPD /
DPO
4 Monitoramento (opcional)

Gestão dos Dados Físicos e Eletrônicos, de
demandas de titulares de dados pessoais e
de solicitações de autoridades de proteção
de dados com Apoio e Monitoramento do
EPD / DPO
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Planos de Investimentos

PLANO BÁSICO

Adequação do site, portal ou ecommerce, com ajustes de políticas

*Monintoramento (Opcional)

de segurança, termo de uso política

pós diagnóstico e adequação:

de privacidade, utilização de cookies
treinamento e campanha de
conscientização.

Serviços de monitoramento
mensal de auditoria com apoio
e terceirização da
obrigatoriedade do profissional

PLANO INTERMEDIARIO

Plano básico + revisão de contratos e

EPD encarregado de proteção

propostas internas e externas que

de dados(DPO) pós diagnóstico

coletam dados pessoais.

PLANO AVANÇADO

e adequação da LGPD

Plano básico + intermediário +
diagnóstico do cenário atual com
emissao dos relatórios, laudos e

*os valores dos investimentos
das empresas para os diversos
planos acima mencionados,

apontamentos gráficos para geração
do mapa de riscos, adequação das
principais inconsistencias para o
atendimento a LGPD. Auxílio e apoio
consultivo na revisão de contratos

dependem do volume dos
dados transacionados, porte e
segmento de cada empresa,
como também do cronograma
e equipe alocada.

internos e de terceiros.
PLANO ECONÔMICO
PARA PARCERIAS

Plano personalizado para situações de parcerias com associações ou
entidades para atender Micro, pequenas empresas e profissionais liberais no
modelo de grupos segmentados por área de atuação.
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Nossos Principais Diferenciais:
EQUIPE DE PROFISSIONAIS CERTIFICADOS ATUANDO HÁ MAIS DE 20 ANOS EM:

✔ SI: Segurança da Informação no Ambiente Físico e Digital para Diagnóstico dos

Cenários, levantamento das Ameaças, Mapeamentos das Vulnerabilidades, Estudo dos
Riscos, Minimização dos Impactos, Prevenção de Acidentes ou Desastres Cibernéticos,
entre outros
✔ GRC: Gestão, Riscos & Compliance Integração de Gestão, Processos Seguros e Éticos
✔ TI: Tecnologia da Informação Infra Estrutura, Firewall, Redes, Servidores , entre

outros.
✔ DD: Direito Digital Parceria & Assessoria com Advogados e Mestres Acadêmicos,

especialistas em Análise Jurídica, Revisão de Contratos e Termos de Uso, Análise Sites,
Comércio Eletrônico, Mídias Sociais, entre outros.
METODOLOGIA INOVADORA LGPD EXPERTS PROFESSIONAL SERVICES®

✔ Uso de Metodologia Inovadora LGPD Experts Professional Services®

para atender diversos portes e segmentos de empresas, entidades e profissionais
liberais; ✔ Equipe altamente qualificada e certificada com mais de 25 anos de
experiência em Segurança e Tecnologia da Informação;
✔ Utilização da Plataforma online que gerencia todas atividades e processos da

empresa para adequação e monitoramento a LGPD, tornando-se a principal
ferramenta do DPO, além de fazer a análise interna e varredura de aplicações web
para verificar as não conformidades;
✔ Planos Personalizados conforme as necessidades e capacidade de investimentos: .

Básico, Intermediário e Avançado, Econômico Parceria FESESP: para grupos de
empresas ou entidades de iguais portes segmentos;
✔ Monitoramento pós diagnóstico e adequação com terceirização do EPD / DPO EPD

Encarregado de Proteção de Dados (Brasil) DPO Data Protection Officer (Exterior)
PARA UMA ENTREVISTA DE AVALIAÇÃO INICIAL CLIQUE NO LINK:
https://forms.gle/1yy36Jt4iztXmm7Q8
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