Proteção e privacidade
de dados
As novas leis de privacidade
Não importa onde você está, as novas leis de privacidade vieram para ajudar.
Elas aprimoram o controle do que as empresas e organizações podem fazer com os dados das pessoas,
garantindo maior controle sobre o que será coletado e poderá ser usado, obrigando a justificativa prévia
de tudo o que será feito com os seus dados.
Seguindo os passos da lei europeia, a GDPR, outras iniciativas como a lei brasileira, a LGPD, vieram para
garantir a proteção dos seus dados pessoais.

O que são dados pessoais?
As leis focam nos dados pessoais, que são qualquer dado que pode identificar quem você é, como: nome,
registro, telefone, localização da internet e GPS.
Além disso, determina alguns dados sensíveis, que precisam ser ainda mais protegidos, como orientação
sexual, saúde e opinião política.
Uma das principais formas de coletar os seus dados, ocorre através de formulários e cadastros, que não
podem ser obrigatórios e devem ser explicativos e simples de serem compreendidos.

Quais são os meus direitos?
Além de respeitar a sua privacidade, coletando somente as informações necessárias e consentidas por
você para um determinado serviço ou aplicativo, as novas leis garantem, em alguns casos, o direito ao
esquecimento e o direito a transferência dos seus dados.
O direito ao esquecimento permite solicitar a remoção dos seus dados de uma base, desde que não
conflitante com alguns casos, e, o direito a transferência permite migrar essa informação para uma outra
empresa ou serviço, facilitando essa exportação dos dados num formato padrão.

Como proteger meus dados?
Além dos cuidados básicos de segurança, como senhas diferentes, uso de múltiplo fator de autenticação
e o uso de biometria, vale a pena reforçar algumas dicas importantes para evitar fraudes. Algumas delas
são:
• Documentos de identificação, como: CPF, RG e outros, são importantes demais para serem divulgados
em qualquer situação.
• Leia e se informe ao preencher formulários, contratar serviços online e instalar aplicativos no seu
dispositivo e analise sobre a real necessidade de fornecer aquela informação solicitada. Na dúvida, não
forneça seus dados pessoais.
• Os serviços e empresas, como bancos, não precisam validar dados por telefone.
• Durante um cadastro presencial: não permita que os funcionários saiam de seu campo de visão com os
seus documentos em mãos.

O que fazer quando meus dados forem usados?
As empresas podem ser responsabilizadas com penalidades que vão desde advertência à multa simples,
além da exposição negativa na mídia, efeito colateral da má gestão de dados.
Qualquer titular de dados pessoais poderá acionar a empresa ou órgão que custodie seus dados, sendo
recomendável seguir os seguintes passos:
• Tentar contato com a empresa ou órgão, mediante requerimento para a obtenção de informações ou
providência em relação a seus dados.
• Acionar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), acerca de violação as normas de proteção
de dados.
• Exercer seus direitos em juízo, caso haja a necessidade da reparação pelos danos materiais ou morais
sofridos.
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