LG PD

LEI DE PROTEÇÃO
DE DADOS PESSOAIS
10 mandamentos da proteção
de dados e da privacidade

A LGPD (Lei Geral de Proteção de
Dados) e o Decreto Municipal nº 12.462/2021
instituíram regras para a proteção dos dados
dos cidadãos. Os agentes públicos, devem
tomar ciência dessas regras e adotar boas
práticas para que os dados dos cidadãos
não sejam violados quando no exercício da
sua atividade funcional. Elencamos aqui, os
10 mandamentos da proteção de dados e da
privacidade.
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01 Todos dados coletados dos cidadãos tem
um ciclo de vida e devemos identificar
quais dados são realmente necessários a
serem tratados de acordo com o propósito
e a finalidade. Para que eu preciso desses
dados?
Na proteção de dados e da privacidade,
menos é mais!

02 O tratamento deve ser realizado sempre
de forma lícita e transparente, conforme
determinam as leis, garantindo aos
cidadãos que seus dados serão usados
somente para a finalidade que foi proposta.
Os dados só podem ser coletados para
finalidades específicas.

03 O servidor deve garantir que os direitos e
garantias dos cidadãos sejam cumpridos,
de modo que a qualquer tempo, possam ser
obtidas informações sobre o tratamento,
solicitação de retificação dos dados ou até
mesmo revogação, quando for o caso, do
seu consentimento para o tratamento. Os
cidadãos tem direitos, enquanto titulares
de dados, a ter informação sobre o
tratamento e eventuais compartilhamentos
de seus dados. Portanto, os servidores
municipais devem assegurar que os dados
fornecidos nunca serão usados para fins
discriminatórios, ilícitos ou abusivos.

04 O servidor municipal deve utilizar os
meios técnicos disponíveis no momento
do tratamento para garantir, sempre
que necessário, a privacidade do
cidadão. Um instrumento utilizado para
garantir a privacidade do cidadão é a
anonimização e pseudonimização, que
consistem em situações empregadas
para que o dado perca temporariamente
ou permanentemente a possibilidade
de associação direta ou indireta a uma
pessoa.

05 O consentimento é a manifestação
livre, informada e inequívoca pela qual
o titular concorda com o tratamento
de seus dados pessoais para uma
finalidade determinada, portanto, caso
esse seja coletado, deve-se garantir
que seus requisitos sejam cumpridos.
O servidor deve garantir gerenciamento
de concessões ou revogação do
consentimento pelo cidadão. No caso
de políticas públicas como a educação,
saúde, segurança, assistência social é
dispensável o consentimento por escrito.

06 O servidor deve realizar um diagnóstico
dos processos de tratamento dos dados
pessoais, identificando os riscos que
possam existir, e a partir daí, promover
ações a fim de mitigar as chances de
vazamentos de dados. Essas ações
compreendem na descrição do risco,
avaliação do risco eminente, avaliação
do risco residual e o plano de resposta
ao risco.

07 O compartilhamento de dados somente
deve ocorrer se extremamente necessário
com a finalidade do tratamento dos dados,
sendo às vezes necessário, observando os
requisitos legais, obter o consentimento
do titular dos dados. É obrigação do
servidor municipal não compartilhar
dados pessoais dos cidadãos por e-mail,
nuvens não homologadas pela PMB
e, especialmente, por aplicativos de
comunicação de celulares funcionais ou
pessoais.

08 Uma cultura de proteção de dados e
privacidade é fundamental para que
a LGPD seja cumprida no tratamento
dos dados. É de responsabilidade do
servidor o exercício contínuo de ações
que melhorem sua capacidade decisória
nas atividades de tratamento de dados e
nesse sentido, o servidor deve se colocar
como um promotor das boas práticas
de proteção de dados, incentivando os
demais colaboradores a realizarem suas
atividades em conformidade com essas
boas práticas.
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09 Houve um incidente de segurança?
O servidor deve ter prontidão no
atendimento à esses eventos. Vazamento
de dados, corrompimento de banco de
dados, utilização de ferramenta não
autorizada são considerados incidentes
de segurança e devem ser tratados de
forma séria pelos servidores municipais,
e todos os esforços devem ser feitos para
que a comunicação do incidente seja
comunicado de forma transparente ao
superior hierárquico, que deve comunicar
o encarregado de dados (DPO) e esse
último, comunicar o titular dos dados.

10 O servidor deve monitorar se todo o
processo

está

sendo

corretamente

executado para garantir que o direito
dos titulares dos dados está sendo
cumprido.

Nesse

monitoramento

deve-se observar a possibilidade de
melhorias no processo, corrigindo erros
e inconsistências se necessário.

