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3AGENDA

• O que é Privacidade e Proteção de Dados

• A Lei 13.709/2018  – LGPD

• Exemplos de coleta e tratamento de dados nas Igrejas

• Como estruturar um projeto para LGPD
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O que é Privacidade?

“O direito à privacidade, concebido como uma tríade de direitos: direito de não ser monitorado; direito
de não ser registrado e direito de não ser reconhecido (direito de não ter registros pessoais
publicados) - transcende, pois, nas sociedades informacionais, os limites de mero direito de interesse
privado para se tornar um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito"

(VIANNA, Túlio Lima - Transparência pública, opacidade privada: o direito como instrumento de limitação do poder na sociedade de controle –
pag. 116 – Rio de Janeiro: Revan, 2007).

1. Toda pessoa tem o direito à sua vida privada e familiar, sua casa e sua 
correspondência. 

Fonte: Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (2002). 
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O que é Proteção de Dados?

Artigo 8. Proteção de dados pessoais 

1. Toda pessoa tem direito à proteção dos dados pessoais que lhe digam respeito. 

2. Esses dados devem ser tratados de forma justa para fins específicos e com base no 
consentimento da pessoa em causa ou em qualquer outra base legítima estabelecida por lei. 
Todos têm o direito de acessar os dados coletados sobre ele e o direito de retificá-los. 

3. O cumprimento destas regras está sujeito ao controle de uma autoridade independente. 

Fonte: Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (2002). 
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MP 896 Lei 13.853

Vacatio Legis

PEC 17/2019

Lei 13.709 de 14 de Agosto de 2018
LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
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Onde Acessar o LGPD ?

Disponível online
(Lei sempre atualizada)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm

LEI Nº 13.709,
DE 14 DE AGOSTO DE 2018.

Lei 13.709 de 14 de Agosto de 2018
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• Aplicadas multas que somaram € 56 milhões;

• Identificados 89 mil casos de ameaças de vazamento de dados 
pessoais;

• Mais de 144 mil reclamações individuais de cidadãos europeus 
foram registradas;

• Mais de 280 mil casos envolveram violações em mais de um país;

• Registrados mais de 375 mil DPO’s

Estima que o número DPO´s possa 
chegar a meio milhão.

Resultados de  um ano  GDPR

https://www.jota.info/pesquisa-empirica/gdpr-dados-pessoais-brasil-25052019

Como é na EUROPA?

GDPR entrou em vigor em 25/08/2018
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Como é nos EUA?

CCPA
California Consumer Privacy Act

A Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia é um projeto de lei 
destinado a aprimorar os direitos de privacidade e a proteção do 

consumidor para os residentes da Califórnia, Estados Unidos.

Entrou em vigor em 1º de JANEIRO de 2020

Semelhante a GDPR, traz uma série de desafios para a sua implementação 
e compliance.

Fonte: https://oag.ca.gov/privacy/ccpa
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Como é na MUNDO?

https://www.linkedin.co
m/posts/rcostasantos_gd

pr-lgpd-dpo-activity-
6531903797772460032-

C6Vo
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Mudança de Postura das Empresas
Frente aos dados pessoais

Mais informação é poder.
Na dúvida, coleta tudo.

Carteira de cliente.

Menos é mais.
Tratar o essencial.

Reduzir riscos.

http://cajueirocoaching.com.br/o-que-e-mindset/
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O que é dado pessoal ?

Dados pessoais (art. 5º, I): segundo a Lei, dado pessoal é informação
relacionada a pessoa natural identificada ou identificável.

Exemplos:
▫ ID, CPF, Carteira de motorista, dados cadastrais, data de nascimento, profissão, 

dados de GPS, identificadores eletrônicos, nacionalidade, gostos, interesses e hábitos 
de consumo, entre outros.
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O que é dado pessoal ?

Mais Exemplos de Dados Pessoais:
• o nome e apelido;
• o endereço de uma residência;
• o número de um cartão de identificação;
• dados de localização (GPS);
• placa de carro;
• um endereço IP (protocolo de internet);
• registros de conexão (cookies);
• o identificador do seu telefone e
• os dados detidos por um hospital ou médico, que permitam identificar 

uma pessoa de forma inequívoca.
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O que é dado pessoal sensível ?

 Dado pessoal sensível (Art. 5º, II): dado pessoal sensível é o dado pessoal que verse sobre:

▫ (i) origem racial ou étnica;
▫ (ii) convicção religiosa;
▫ (iii) opinião política;
▫ (iv) filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político;
▫ (v) dado referente à saúde ou à vida sexual; 
▫ (vi) dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.

 São aqueles dados relacionados a pessoa natural identificada ou identificável por meio dos quais uma
pessoa pode ser discriminada.

 A lei oferece maior proteção aos dados considerados sensíveis, bem como aos dados de crianças e
adolescentes.
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Tratamento

Art. 5º X: 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;
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Princípios Tratamento

• Princípio da finalidade

• Princípio da minimização da coleta e 

• Princípio da retenção mínima 
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Exemplos de Coleta e Tratamento

Ficha de Cadastro 
de Membros
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Papéis na LGPD
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Novas funções e responsabilidades

 Titular : pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento;

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiDpIGZrd7kAhUDHLkGHbJ9AKEQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fadministradores.com.br%2Fa
rtigos%2F10-tipos-de-pessoas-que-compoem-sua-equipe&psig=AOvVaw29wImP2LK1Ev8kukJ3xm8J&ust=1569032901294969

Membros
Funcionários
Terceiros
Assistidos
Voluntários
Alunos música
Coristas Temp.
Etc.
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20Novas funções e responsabilidades

Controlador

É a empresa ou pessoa física que coleta dados pessoais e toma todas as
decisões em relação à forma e finalidade do tratamento dos dados.

Operador

É a empresa ou pessoa física que realiza o tratamento de dados pessoais sob
as ordens do controlador. Implementa os controles de segurança da informação
e executa a operação do dia a dia.

 Encarregado pelo tratamento dos dados:

Recepcionar e atender demandas dos titulares dos dados.

Orientar funcionários e contratados quanto as práticas de proteção de dados.

Canal de Comunicação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

Pastor 
Presidente

Contador
Desenv. App
Gráfica
Convenção 
Etc.

Novo papel a 
ser definido 
dentro da 
igreja
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Novas funções e responsabilidades

 Encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação
entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD);

Também conhecido como DPO - Data Protection Officer

22

• Controlador X Operador X Encarregado de Proteção de Dados

Fonte: https://www.infranewstelecom.com.br/controlador-operador-encarregado-quem-e-quem-na-lgpd/

Novas funções e responsabilidades
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10 Propósitos para tratamento dos dados

LEGÍTIMO INTERESSE 
DO CONTROLADOR?
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Direitos dos Titulares dos Dados (Art. 18)

Fonte: https://www.portaldaprivacidade.com.br
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Exemplos de Coleta e Tratamento

Sistema de Cadastro 
de Membros

Planilhas de Membros
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Exemplos de Coleta e Tratamento

Política de 
Privacidade e 

Proteção de Dados

Política de Segurança 
da Informação
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Exemplos de Coleta e Tratamento

Filmagem e Fotografia
e Transmissão Ao Vivo

dos Cultos
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Exemplos de Coleta e Tratamento

Fichas de cadastro de
Crianças, Juniores e Adolescente
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Exemplos de Coleta e Tratamento

Site da Igreja

Política de Cookies
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Exemplos de Coleta e Tratamento

Demais Cadastros:

Assistidos
Coros

Cursos de Música
Não Membros
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• Conceito de violação de dados* (“Data breach”)

• Violação de dados pessoais é uma violação da segurança que provoque, de 
modo acidental ou ilícito, a destruição, a perda, a alteração, a divulgação ou 
o acesso não autorizado, a dados pessoais transmitidos, conservados ou 
sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento.

• Responde pelos danos decorrentes da violação da segurança dos dados o 
controlador ou o operador que, ao deixar de adotar as medidas de segurança 
previstas no art. 46 da LGPD, der causa ao dano.

Violação de dados e procedimentos relacionados 
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Multas e penalidades

Art.52 - II - multa simples, de até 2% (dois por cento) do 
faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo 
ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, 
excluídos os tributos, limitada, no total, a R$ 
50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração;
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Como estruturar um projeto para LGPD

34

34Projeto adequação da Igreja à LGPD

O que é um
Projeto?

33
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35Projeto adequação da Igreja à LGPD

“Um projeto é um esforço temporário
empreendido para criar um produto, serviço 

ou resultado exclusivo.”

fonte: PMBOK 6ª Edição
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36Projeto adequação da Igreja à LGPD

Características de um projeto:

•Feito por pessoas

•Sofre restrições

•Tem início e fim

•Cria resultados únicos
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Comissão para trata da adequação à 
Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD

Total: 6 Membros

Projeto adequação da Igreja à LGPD

38

38Projeto adequação da Igreja à LGPD

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3
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Atividades:

Etapa 1 – Inventário

1. Constituir equipe de projeto na igreja
2. Definir o papel do encarregado da igreja
3. Identificar base legal para a igreja
4. Identificar a lista dos titulares dos dados
5. Mapear formulários e ferramenta de coletas de dados pessoais
6. Mapear os fluxos de dados pessoais
7. Identificar arquivos físicos de dados pessoais
8. Identificar sistemas com dados pessoais
9. Identificar lista dos operadores e os contratos firmados com a igreja

Projeto adequação da Igreja à LGPD

40
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Atividades:

Etapa 2 – Adequação

1. Conscientizar e treinar equipe, ministérios, funcionários, voluntários e membresia
2. Criar uma política de privacidade da igreja
3. Identificar o propósito de tratamento para cada processo
4. Identificar os riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais p\ cada processo 
5. Adequar contratos com operadores e cláusulas contratuais
6. Implantar a gestão de consentimentos dos titulares
7. Elaborar os RIPD - relatórios de impacto à proteção de dados pessoais
8. Implementar controles e medidas de proteção de dados (físicos ou sistêmicos)
9. Implantar mecanismos de gestão de requisições dos titulares
10.Monitorar e gerir incidentes

Projeto adequação da Igreja à LGPD
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Atividades:

Etapa 3 – Manutenção

1. Estabelecer a governança e processos para atender os direitos dos 
titulares

2. Manter diálogo com a ANPD
3. Monitorar e gerir incidentes
4. Conscientizar e treinar equipe, ministérios, funcionários, voluntários e 

membresia

Projeto adequação da Igreja à LGPD
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Equipe sugerida:

Patrocinador:   Pr. Presidente

Gerente do Projeto: xxx (definir) 

Frente Administrativa / RH / Arquivo: xxx (definir)

Frente de TI: xxx (definir)

Frente Jurídico: xxx (definir)

Frente Ministérios: xxx (definir)

Projeto adequação da Igreja à LGPD
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Dúvidas?

44

Obrigado!

Paz do Senhor Jesus Cristo
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