Conheça os impactos
da Lei Geral de
Proteção de Dados na
vida de todos nós

LGPD é a sigla para a Lei Geral de
Proteção de Dados (lei n° 13.709,
de 14 de agosto de 2018). Todo
mundo já deve ter ouvido falar
nessa lei, mas talvez ainda não
tenha a noção completa de seus
efeitos.
Para se ter uma ideia, a exemplo do
que aconteceu com a Lei 8.078, de
11 de setembro de 1990, que se
tornou bem conhecida como
Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, a LGPD também deverá
ser reconhecida como uma aliada
na defesa dos seus direitos.
Com esse guia, você vai ficar mais
seguro em relação aos impactos
da LGPD na proteção dos seus
dados pessoais.
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O que é a lgpd
e porque
essa lei
foi criada

a tendência é que a LGPD também entre no vocabulário das pessoas porque trata do
interesse de todo cidadão quanto ao uso de seus dados pessoais por empresas e órgãos
públicos.

a criação da lei no Brasil aconteceu num contexto de alerta da comunidade internacional em
relação à gestão dos dados das pessoas naturais, por conta de abusos em sua utilização para
fins comerciais e políticos, assim como de exposição a riscos cibernéticos.

um dos marcos desse processo aconteceu em 2013, quando a Organização da Nações
Unidas (ONU) editou diretrizes sobre “Direito à Privacidade na Era Digital”.

isso levou muitos países a estabelecer normas para disciplinar o assunto, dentre as quais
o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (“GDPR”), que inspirou a
legislação brasileira.

essa legislação internacional veio compatibilizar a proteção dos dados pessoais com os
avanços tecnológicos e a globalização, responsáveis por ampliar a escala da coleta e do
compartilhamento dessas informações, inclusive em nível internacional.

suas principais características são o fortalecimento do papel fiscalizatório dos órgãos de
controle e o reconhecimento do poder das pessoas em relação à utilização ou tratamento de
dados, enfatizando a necessidade explícita para isso.

ao olharmos todo o contexto legal brasileiro, a LGPD se insere num conjunto de legislações
que se complementam entre si, como é o caso da Lei do Cadastro Positivo (Lei 12.414/2012)
– que complementa o Código de Defesa do Consumidor (CDC), com sua abordagem de
proteção de dados no contexto das relações de consumo –, e do Marco Civil da Internet (Lei
n° 12.965/2014), com diretrizes para o fluxo de dados na web.

Desse modo,

a nova lei
vem regular
especificamente o
tratamento de
dados pessoais,
nos meios
digitais ou físicos,
realizado por
pessoas naturais
ou pessoas
jurídicas, de
direito público
ou privado. Sua
abrangência
envolve operações
realizadas no
Brasil, a
partir de dados
coletados no
território nacional.
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Nossas principais
iniciativas
para implementação
da lgpd
A entrada em vigor da
Lei Geral de Proteção
de Dados em 18 de
setembro de 2020
encontrou a Fundação
Itaúsa Industrial
preparada para o
cumprimento das novas
exigências legais, pois
uma série de medidas já
estavam sendo tomadas

a

ntecipando-se a esse cenário,
que requer uma nova postura das
empresas, a Fundação fez as adequações
necessárias no que se refere à proteção,
armazenamento e compartilhamento de
dados pessoais, inclusive nos meios digitais,
comunicando-as amplamente, por meio de
seus canais com participantes e assistidos.
Mas, para se certificar de que todos estão
bem informados a respeito, preparou esta
cartilha com os principais pontos que são
essenciais não só para o relacionamento
transparente e objetivo com os públicos
interessados nos processos de gestão de
seus planos de previdência (PAI e BD), como
para garantir que se sintam seguros em
relação a outros impactos que a LGPD possa
trazer ao seu cotidiano.

nesse sentido.
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Para normatizar
procedimentos e
assegurar o conhecimento
de todos sobre
o assunto, a Fundação
elaborou a Política de
Privacidade e Proteção
de Dados Pessoais e o
Aviso de Privacidade,
Proteção e Tratamento
de Dados Pessoais.

A Política, aprovada em maio deste ano,
estabeleceu, dentre outros pontos, as diretrizes
corporativas sobre dados coletados, utilizados
e compartilhados com terceiros. Já o Aviso de
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais vem
detalhar aos participantes como e quais dados
são tratados pela Fundação.

A partir dessas diretrizes foram feitas adequações
em contratos com fornecedores ou prestadores
de serviço para estipular a responsabilidade das
contratadas no tratamento e vazamento de dados,
em busca de mais segurança para a Fundação
Itaúsa e seus participantes.

Além disso, como recomenda a nova lei, foi
criada a figura do Data Protection Officer
(DPO), ou encarregado, uma espécie de guardião
das informações dentro da Fundação, que será
também o responsável pela comunicação com os
titulares dos dados e com a Autoridade Nacional
de Proteção de Dados (ANPD).
O canal direto é lgpd@funditausaind.com.br

Os impactos decorrentes do advento da LGPD
nos processos de gestão e relacionamento
com participantes e assistidos dos planos
administrados pela Fundação foram
incorporados às rotinas administrativas de
forma estruturada, resultando em processos
mais consistentes e plenamente adequados às
exigências da legislação.

Saiba mais

nas páginas seguintes.
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Fique por dentro das
ações tomadas pela
Fundação Itaúsa
Um dos principais instrumentos
para a implementação das

normas trazidas pela Lei Geral

de Proteção de Dados Pessoais
é a Política de Proteção e

Privacidade de Dados Pessoais,
por meio da qual a Fundação
Itaúsa adota diretrizes para
práticas de tratamento

responsável de dados

pessoais, em conformidade
à legislação.

A seguir são destacados alguns
aspectos dessa política, cujos
princípios determinam as ações
da Fundação para a garantia do
cumprimento da lei em relação
ao direito à proteção dos dados
pessoais da pessoa natural.

Qualidade dos dados, procedimentos
transparentes e segurança
A Fundação Itaúsa se
responsabiliza sobre a
qualidade dos dados com
os quais desenvolve suas
atividades. Desse modo,
garante aos titulares a

De outro lado, a
transparência como
princípio de sua Política
assegura também que
os titulares tenham

exatidão, clareza, informaçoes claras, Para que Qualidade e
relevância e precisas e facilmente Transparência andem
juntas, a Fundação se
atualização dos seus acessíveis sobre a
dados pessoais, realização do tratamento empenha ainda em
de acordo com a
necessidade e para
o cumprimento
da finalidade
de seu tratamento.
Vale observar
regularmente se seus
próprios dados estão
atualizados e informar,
quando for preciso,
alguma alteração.

e as partes envolvidas
no tratamento, sendo
observados os segredos
comercial e industrial, no
caso de parceiros.

utilizar medidas técnicas
e administrativas
capazes de proteger
os dados pessoais de
acessos não autorizados
e de situações
acidentais ou ilícitas
de destruição, perda,
alteração, comunicação

ou difusão. Segurança
é, assim, a terceira
palavra-chave desse
compromisso.

Acesse o documento completo aqui.
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A quem essa
política afeta?
Dirigentes
colaboradores
participantes
E ASSISTIDOS dos
planos de benefícios
prestadores
de serviços
fornecedores
consultores externos
parceiros comerciais

É importante que todos
conheçam a finalidade da
política que é assegurar aos
seus dirigentes, colaboradores,
participantes dos planos de
benefícios e aos parceiros,
o cumprimento da lei no
que diz respeito à coleta,
utilização e, quando necessário,
inclusive por obrigação
legal, compartilhamento de
seus dados com terceiros,
como parceiros de negócios,
fornecedores e outras
organizações com as quais
possa vir a ter uma relação
de negócio. Portanto, todos
os públicos mencionados
devem conhecer e ter acesso
a essa Política, como titulares
do direito à proteção e à
privacidade de dados.
Esta Política não contempla
o tratamento de dados
anonimizados, que são dados
que não possuem a possibilidade
de associação, direta ou indireta,
a uma pessoa natural.

Compromissos assumidos em relação
ao tratamento de dados
Em sua Política, a Fundação Itaúsa se compromete com o tratamento
dos dados pessoais para propósitos legítimos, específicos, explícitos
e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de
forma incompatível com essas finalidades.
Para assegurar que esse tratamento será adequado, outro
compromisso é a compatibilidade com as finalidades informadas ao
titular, de acordo com o contexto do tratamento. Assim, você será
sempre informado sobre qualquer ação nesse sentido.
Outro princípio que rege o tratamento dos dados pessoais é a
limitação ao mínimo necessário à realização de suas finalidades.
Desse modo, a abrangência é definida de forma pertinente e
proporcional, ou seja, são tratados apenas dados imprescindíveis à
gestão dos planos.
Em todo caso, aos titulares é garantida a consulta facilitada e gratuita
sobre a forma e a duração do tratamento dos dados pessoais, bem
como sobre a integralidade de seus dados pessoais. Livre acesso é
um direito e todos podem exerce-lo a qualquer momento.

O que significa
mesmo tratamento
de dados?
A expressão tratamento de
dados deve ser entendida
como toda operação realizada
com dados pessoais, como
as que se referem à

coleta n produção
n recepção n classificação
n utilização n acesso n
reprodução n transmissão n
distribuição n processamento n
arquivamento n armazenamento
n eliminação n avaliação ou
controle da informação n
modificação n comunicação
n transferência n difusão ou
extração, ocorrida dentro da
fronteira física do Brasil.
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O que o
participante
precisa saber
sobre seus
direitos
Outro importante instrumento que
a Fundação utiliza para orientar os
participantes dos planos sobre as
práticas que adota na aplicação da LGPD
é o Aviso de Privacidade, Proteção e
Tratamento de Dados Pessoais.
Esse documento apresenta
procedimentos, e explica em detalhes o
que é preciso saber sobre seus direitos.
A seguir alguns de seus pontos
relevantes, e o link para
conhecê-lo por completo aqui.

Acesso, correção e outras
prerrogativas
A qualquer momento, o acesso a informações
sobre o uso de dados pessoais pode ser
requisitado. Esse direito é assegurado em várias
situações, como por exemplo, para a confirmação
da existência de tratamento de dados pessoais, o acesso
a eles e a correção de dados incompletos, inexatos ou
desatualizados.
O titular pode solicitar ainda que os dados se
tornem anônimos, sejam bloqueados ou eliminados,
quando desnecessários, excessivos ou tratados em
desconformidade com a LGPD, sendo vedado também o
uso de dados para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos.
O Aviso de Privacidade deixa claro ainda como os dados são
coletados e utilizados pela Fundação Itaúsa e com quem os
compartilhamos nas situações previstas, sempre observando
os segredos comerciais e industrias, conforme a lei.
É lícito também solicitar a eliminação dos dados pessoais
tratados, exceto em hipóteses específicas, como
cumprimento de obrigação legal ou regulatória, além de
saber se com quais entidades públicas ou privadas houve uso
compartilhado de dados.
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Confira outros
direitos...

Para que o participante possa exercer o direito de acesso,
a Fundação também cuidou da integridade dos seus dados
pessoais, com processos e formatos que favorecem a
consulta. Assim, as informações e os dados poderão ser
fornecidos, a critério do titular, por meio eletrônico, seguro e
idôneo para esse fim ou sob a forma impressa no prazo de até
15 (quinze) dias, a partir da data do pedido.

O compromisso de armazenamento seguro e proteção dos
dados pessoais levou a Fundação a adotar tecnologias
apropriadas para assegurar que estes estarão protegidos de
qualquer tipo de acesso, uso ou divulgação não autorizados.

Onde estão
armazenados
os dados?
Eles estão seguros?

Prestadores de serviço também são vinculados ao
compromisso de proteção e privacidade de dados e, além
do alto controle de segurança, a Fundação conta com o
armazenamento em nuvem, quando necessário.
Fique por dentro também sobre o tratamento de dados
pessoais sensíveis, de crianças e adolescentes e sobre
transferências de dados, por meio da Política e
do Aviso de Privacidade.
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Afinal, que dados são esses
e para que são utilizados?
Em primeiro lugar, é
importante reforçar
que os dados
coletados e tratados
pela Fundação Itaúsa
Industrial são apenas
aqueles necessários
para o desempenho
de seus objetivos

Por dados pessoais
se entende toda
informação relacionada
à pessoa natural (pessoa
física) identificada ou
identificável, que são
necessários à gestão dos
planos de benefícios, e
em especial do Plano de
Benefício de Contribuição
Definida – PAI-CD.

Saiba de quais tipos de
dados estamos falando
Além disso, há necessidade
de coletar informações do
beneficiário indicado por
você, tais como nome, RG,
CPF, endereço e telefone
(basicamente o conjunto de
dados que é solicitado ao titular,
com exceção de e-mail e salário).

como instituição de
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
OU SEJA, SEU FOCO É A
ADMINSITRAÇÃO DOS
PLANOS DE BENEFÍCIOS
AOS PARTICIPANTES, e
tudo mais que decorre
disso, a fim de cumprir
o objetivo previsto
no Estatuto Social.
Agora, é importante
saber quais são e
como são utilizados.

No conjunto, eles se
referem a informações
sobre n nome completo
estado civil n salário n número do
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) n
número do Registro Geral (RG) n e-mail
comercial n e-mail pessoal n telefone
comercial n telefone residencial n telefone
celular n sexo n data de nascimento n
endereço residencial n CEP n bairro n
cidade n estado n número de
matrícula na patrocinadora.
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Em que momento é necessário coletar
dados e quando são tratados?
No caso da Fundação Itaúsa,
os dados pessoais são
coletados durante a adesão
ao plano de benefício,
especificamente para o Plano
de Benefícios de Contribuição
Definida – PAI-CD (O Plano
de Benefício Definido – BD
encontra-se fechado para
novas adesões). Sem coletar
dados, é impossível realizar
a adesão do participante ao
plano e sua consequente
administração, concessão
de institutos, pagamento de
benefícios etc.

Por essa razão, é
indispensável que
o titular:

...Há o fluxo de

ciência

Tenha
sobre os termos do
Aviso de Privacidade,
Proteção e Tratamento
de Dados Pessoais e da
Política de Privacidade
e Proteção de Dados
Pessoais.

Após esse procedimento
de
da adesão ao Plano de
Benefícios de Contribuição
Definida – PAI-CD...

Manifeste seu

formalização

consentimento

pela coleta e tratamento
de dados pessoais.

Além disso, existem outras situações como:

atualização

dos dados pessoais
coletados, que ocorre
também para os
participantes do Plano de
Benefício Definido – BD.

processo de arrecadação de contribuições n processamento de
folha de pagamento de benefícios n concessão de institutos (resgate, portabilidade, autopatrocínio e benefício
proporcional diferido) n concessão de benefícios n gestão dos investimentos n análise de dados e estudos pelas áreas
internas, consultorias e pelos órgãos da administração (Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal).
n
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Quais os
procedimentos
em caso de uso
inadequado
dos dados

s

egundo a lei, há um conjunto de sanções para o caso de pessoas e
empresas violarem a lei. Dentre elas, a advertência, com possibilidade
de medidas corretivas, a multa de até 2% do faturamento com limite de até R$ 50
milhões, o bloqueio ou eliminação dos dados pessoais relacionados à irregularidade,
a suspensão parcial do funcionamento do banco de dados e a proibição parcial ou
total da atividade de tratamento.

A quem cabe fiscalizar e aplicar as puniçoes?
A fiscalização ativa da lei e a aplicação das punições às infrações cabe à
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), órgão com vinculação à
Presidência da República. A LGPD prevê mecanismos protetivos similares aos
previstos no Código de Defesa do Consumidor, como é o caso da inversão do ônus
da prova, podendo haver colaboração entre os dois sistemas de proteção de dados
e de proteção do consumidor.

De acordo com a LGPD, a Fundação

Itaúsa adotou medidas para prevenir
a ocorrência de danos em virtude

do tratamento de dados pessoais E

mantém o compromisso COM PROCESSOS
EFICAZES E CAPAZES DE COMPROVAR a

observância e o cumprimento das
normas de proteção de

dados pessoais.

Consentimento: fique atento a essa palavra
A atividade de tratamento de dados na Fundação ocorre atualmente sob três condições, que
envolvem a utilização do consentimento, o legítimo interesse e o cumprimento de obrigação
contratual. De modo geral, o titular deve ser informado sobre: n as finalidades do tratamento
n a forma e a duração do tratamento dos dados pessoais guardados os segredos comercial
e industrial n as limitações do tratamento n os terceiros que terão acesso aos dados pessoais
(e porque eles terão acesso) n os países em que os dados serão enviados e o porquê n as
responsabilidades da Fundação Itaúsa Industrial e os direitos do titular n além das possibilidades
de revogar o consentimento ou quando este é dispensado para cumprimento de obrigação
legal ou regulatória.
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O que é DPO
e qual o seu
papel?
A proteção dos dados
pessoais é um dever da
Fundação Itaúsa Industrial
e de todos aqueles que
possuam cargo, função,
posição e/ou relação
societária, empregatícia,
comercial, profissional,
contratual ou de confiança
com a entidade.

D

e acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados,
a Fundação tem ainda o dever de designar um
“Encarregado” ou DPO (Data Protection Officer), que
exercerá a função de um canal de comunicação entre a
Fundação Itaúsa Industrial, o titular dos dados pessoais e a
Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

Que atividades estão
sob a responsabilidade do DPO?
Sensibilizar e informar todos a respeito
do tratamento de dados pessoais.
Assegurar o cumprimento das políticas
de privacidade e proteção de dados.
Recolher informação para identificar
atividades de tratamento.
Avaliar e mitigar os riscos de violações
de privacidade por meio de ações de
melhoramento.
Manter atualizados os registros das
atividades de tratamento de dados.
Controlar o cumprimento das cláusulas
de proteção de dados junto aos
fornecedores.

Dúvidas e solicitações
relacionadas à LGPD devem
ser encaminhadas diretamente
aos seus cuidados pelo email
lgpd@funditausaind.com.br
A Fundação Itaúsa Industrial
tem o prazo de 15 (quinze)
dias para responder
às suas solicitações

Promover formações de boas práticas
para a proteção de dados.
Ser o ponto de contato com os titulares de
dados e/ ou autoridades de controle.
Atender reclamações e comunicações
dos titulares, prestar esclarecimentos
e adotar providências.
Receber comunicações da autoridade nacional
de proteção de dados e adotar providências.
Orientar os funcionários e os
contratados da Entidade a respeito das
práticas a serem tomadas em relação à
proteção de dados pessoais.
Executar as demais atribuições determinadas
pela Fundação Itaúsa Industrial ou
estabelecidas em normas complementares.
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Portanto, este

guia pode ser útil

Seus dados
não estão só na
Fundação...
Seus dados são usados por diversas outras
empresas nas mais variadas formas de

relacionamento. Desde compras em lojas

físicas ou pela internet, cadastros de acesso

para orientá-lo

toda vez que você

precisar fornecer

seus dados pessoais,

considerando

que isto só deve

acontecer quando

as finalidades

forem legítimas
e você ser

informado a
respeito de

forma adequada.

a sites, contratos comerciais, solicitações de

crédito e uma infinidade de outras situações.

Na verdade, todas as operações que envolvam
o uso de dados pessoais estão protegidas

agora pela lei e as regras que valem para o

participante dos planos da Fundação valem

também para qualquer tipo de relacionamento.

...Como agir em
outras situações?
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Direitos do consumidor como dono dos próprios dados
Como já foi explicado, o cidadão ganha
alguns direitos, como perguntar às
empresas quais dados elas armazenam,
acessar esses dados ou até exigir que
informações sejam apagadas se obtidas
em desconformidade com a LGPD.

O poder dado ao consumidor está exigindo
uma série de adaptações das empresas para
que possam atender essas demanda, tais como
adaptar seus sites, criando áreas dedicadas
ao cumprimento de solicitações dos titulares
dos dados e mudar seus processos internos
de coleta e tratamento, além de reforçar a
segurança contra ataques cibernéticos que
podem resultar no vazamento de informações.

Os donos dos dados ainda podem pedir
a portabilidade de suas informações
para outro fornecedor, algo similar ao
que é feito entre empresas de telefonia,
permitindo ao titular requisitar uma cópia
de todos os seus dados, em formato
que facilite a transferência até para
concorrentes.

Hoje, muitas empresas fazem a análise de
grandes volumes de dados para modelar
produtos e serviços. Um exemplo são
os varejistas que vendem pela internet,
coletando dados sobre consumo dos
clientes para definir os destaques nos
sites, quais itens terão descontos, o que
oferecer em propagandas etc.

Trecho específico da lei diz que:
“O titular dos dados tem direito a solicitar revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento
automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, inclusive de decisões destinadas a definir o seu
perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito, ou aspectos de sua personalidade”. Apenas em caso de
envolver segredos comerciais, quem trata os dados está isento de revelar critérios e procedimentos.

A Cartilha LGPD é uma publicação da Fundação Itaúsa Industrial.
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