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PROTEÇÃO
E PRIVACIDADE
No dia 10 de fevereiro de 2022, o Congresso Nacional
reconheceu que a proteção de dados pessoais,
regulamentada pela Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais - LGPD), é um direito
fundamental do ser humano.
Na PUC-Rio, todos somos responsáveis pela utilização e
divulgação de dados pessoais da nossa comunidade.
Também temos direitos quanto à utilização dos nossos
próprios dados. Assim, é indispensável observar as
disposições da LGPD, a ﬁm de evitar sanções e
processos.
Nesse sentido, esta revista eletrônica tem o propósito de
esclarecer a comunidade PUC-Rio sobre as principais
regras da LGPD e, sem a pretensão de esgotar o tema,
busca recomendar algumas formas de tratamento de
dados que você utilizará no seu dia-a-dia.
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APRESENTAÇÃO
Criamos esse manual para a comunidade PUC-Rio entender os
conceitos básicos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – a
chamada LGPD.
Apresentamos aqui, de forma didática, no formato de perguntas e
respostas, o que pode e o que não pode ser feito com dados pessoais.
O manual é uma ferramenta útil, que oferece uma consulta fácil e direta.
Nele você vai encontrar respostas para as principais dúvidas em relação
ao tratamento de dados das pessoas, por exemplo, o cuidado nas
operações de coleta, produção e armazenamento de cópias impressas e
e-mails, entre outras.
A primeira parte do Manual apresenta a deﬁnição dos conceitos, as
regras básicas e o papel de cada um dos agentes de tratamento de dados
no âmbito da Lei.
A segunda parte se volta para a rotina de trabalho. Como seguir e aplicar
as boas práticas no tratamento de dados no dia a dia do trabalho na
Universidade.
Vamos, então, conhecer a responsabilidade e o cuidado que devemos
ter ao lidar com dados pessoais.
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PARTE
#01
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Lei n° 13.709, de 14 de agosto
de 2018 - foi criada para proteger os direitos fundamentais de liberdade,
privacidade e também a livre formação da personalidade de cada indivíduo.
Diz respeito ao tratamento de dados pessoais, dispostos em meio físico ou digital,
feito por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado.
A Lei engloba um amplo conjunto de operações efetuadas no nosso dia a dia nos
meios manuais ou digitais.
O tratamento dos dados pessoais pode ser realizado, nos termos da LGPD, por dois
agentes, a saber:
Veja quem é quem no âmbito da LGPD:
1. O Controlador - a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados
pessoais, tais como as ﬁnalidades e os meios do tratamento. (art. 5º, VI).
2. O Operador - aquele que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do
controlador
Além desses dois agentes, existe ainda o Encarregado, deﬁnido como a pessoa
indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre o
controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados
(ANPD).
Antes de apresentar os fundamentos da LGPD, três ideias merecem ser destacadas:
1. A importância da minimização, ao máximo, do uso dos dados;
2. O armazenamento apenas dos dados essenciais à execução das atividades; e
3. A relevância do descarte dos dados que não forem necessários.
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AGORA VAMOS CONHECER 6 CONCEITOS E ALGUMAS
REGRAS GERAIS DA LGPD.

1. O que é tratamento de dados?
O tratamento de dados abrange coleta, produção, recepção, classiﬁcação,
utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento,
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, entre outras atividades que
utilizam um dado pessoal na execução da sua operação.

2. O que são dados pessoais?
São informações relacionadas à pessoa natural identiﬁcada ou identiﬁcável:
nome, CPF, telefone, endereço etc.
A LGPD diz respeito, ainda, a dados pessoais sensíveis, isto é, de origem racial ou
étnica, convicção religiosa, opinião política, ﬁliação a sindicato ou de caráter
religioso, ﬁlosóﬁco ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado
genético ou biométrico.

3. Quais as hipóteses em que NÃO se aplica a LGPD?
Não se aplica a Lei de tratamento de dados pessoais nas seguintes situações:
a) Quando realizado para ﬁns exclusivamente particulares e não econômicos;
b) Quando aplicado para ﬁns exclusivamente jornalísticos, artísticos e acadêmicos;
c) Quando utilizado para ﬁns exclusivos de segurança pública, defesa nacional,
segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais, ou;
d) Quando provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de
comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros
ou objeto de transferência internacional de dados com outro país, desde que
proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto na LGPD.

4. Quais são as bases legais para tratamento de dados?
Conheça as 10 hipóteses, chamadas bases legais, em que a LGPD autoriza o
tratamento de dados:
I - Consentimento pelo titular. Trata-se da regra da autonomia da vontade. É a
manifestação livre e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de
seus dados pessoais para uma ﬁnalidade determinada.
O titular dos dados tem liberdade para autorizar, negar ou revogar (reconsiderar)
autorização anteriormente concedida para tratamento de seus dados pessoais.
II - Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador.
Dispensa o consentimento do titular do dado. É a regra da legalidade ampla e da
preservação do interesse público sobre o particular. Tal autorização possibilita que
a lei não entre em conﬂito com outras legislações ou regulamentos vigentes.
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III - Pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados
necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou
respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos similares.
IV - Para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que
possível, tornar anônimos os dados pessoais. Dispensa o consentimento do titular
do dado. Utilização estrita para realização de estudos por órgão de pesquisa
público ou privado.
V - Quando necessário para a execução de contrato. Nesse caso dispensa novo
consentimento do titular, desde que o tratamento de dados em questão seja
imprescindível para o devido cumprimento do contrato;
VI - Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou
arbitral, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de
Arbitragem).
VII - Para a proteção da vida ou da segurança física do titular ou terceiro. Aqui
dispensa o consentimento do titular do dado nos casos de necessidade de tutela
do bem maior da pessoa natural, a vida, ambos inseridos no conceito de dignidade
da pessoa humana como fundamento da República.
VIII - Para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por
proﬁssionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária.
IX - Quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou
terceiro, exceto no caso de prevalecer em direitos e liberdades fundamentais do
titular que exijam a proteção dos dados pessoais.
I – Apoio e promoção de atividades do controlador;
II – proteção, em relação ao titular, do exercício regular de seus direitos
ou prestação de serviços que o beneﬁciem, respeitadas as expectativas,
direitos e liberdades fundamentais, nos termos da LGPD.
X - Para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação
pertinente, dispensa o consentimento do titular do dado.

5. Com o que devo me preocupar no tratamento de dados pessoais?
a) Identiﬁque a ﬁnalidade para a qual o tratamento de dados é necessário. Os
propósitos devem ser legítimos, especíﬁcos e explícitos (princípio da ﬁnalidade).
b) Deﬁna como a ﬁnalidade do tratamento será informada ao titular, o que deve
ser realizado antes do início do tratamento do dado (princípio da ﬁnalidade).
c) No caso de tratamento de dados que tenha sido iniciado antes da vigência da
Lei, indique que providências serão tomadas para comunicar o titular sobre o
tratamento realizado e a ﬁnalidade a qual se destina (princípio da ﬁnalidade).
d) Garanta que o tratamento do dado será apenas para a ﬁnalidade informada ao
titular (princípio da adequação). Quaisquer mudanças na ﬁnalidade de tratamento
deverão ser também comunicadas ao titular do dado.
e) Ao planejar a forma de tratamento de dados, atente para limitar a utilização ao
mínimo de informações necessárias (princípio da necessidade).
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f) Ao decidir realizar o tratamento de dados, deﬁna antecipadamente os
mecanismos e procedimentos que os titulares dos dados deverão utilizar para
consultar o conteúdo, a forma e a duração do tratamento dos seus dados
pessoais, de maneira facilitada e gratuita (princípio do livre acesso).
g) Garanta que quaisquer alterações quanto à ﬁnalidade especiﬁcada para o
tratamento do dado; à forma ou à duração do tratamento e à abrangência de
compartilhamento sejam comunicadas ao titular (princípio do livre acesso).
h) Deﬁna procedimento de veriﬁcação contínua quanto à exatidão, à clareza, à
relevância e à atualização dos dados do titular. O objetivo é manter-se ﬁel à
ﬁnalidade de tratamento informada (princípio da qualidade do dado).
i) Observe a necessidade de garantir ao titular a opção de obter facilmente
informações claras e precisas, mediante requisição, sobre o tratamento que é
dado a seus dados e sobre os respectivos agentes de tratamento (princípio da
transparência).

6. Sanções pelo descumprimento da LGPD
Tendo em vista o que dispõe o art. 52 da LGPD, em razão de infrações cometidas às
normas previstas na LGPD, ﬁcam os agentes de dados sujeitos às seguintes sanções
administrativas aplicáveis pela autoridade nacional:
I - advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;
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;
III - multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso II;
IV - publicização da infração após devidamente apurada e conﬁrmada a sua
ocorrência;
V - bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização;
VI - eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração;
(...)
X - suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração
pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período, até a
regularização da atividade de tratamento pelo controlador;
XI - suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se
refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período;
XII - proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento
de dados.
Além das sanções administrativas que podem ser impostas pela autoridade nacional, o
titular de dados que entender que houve violação dos seus direitos pode buscar a
responsabilização civil para o ressarcimento de danos, nos termos do art. 42 da LGPD:
“Art. 42. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de
tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou
coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo.”
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PARTE
#02
Uma ferramenta
para ajudar na sua rotina

VEJA COMO APLICAR AS MELHORES PRÁTICAS DO
TRATAMENTO DE DADOS NA EXECUÇÃO DAS SUAS
ATIVIDADES PROFISSIONAIS NA UNIVERSIDADE.
1. Onde devem ser guardados, na PUC-Rio, os dados pessoais?
Todos os dados devem ser armazenados em local seguro, preferencialmente, em
pastas localizadas no servidor do RDC, nos sistemas corporativos da Universidade
ou em softwares gerenciadores de conteúdo, como por exemplo o Sharepoint, já
disponível na PUC-Rio.

2. O que fazer com dados que estejam em documentos físicos (papel)?
Nesse caso, os documentos físicos deverão ser arquivados em armários com
chave. Não deixe papéis com dados pessoais expostos em cima das
mesas/estações de trabalho.

3. Devo tomar cuidado com as cópias impressas e planilhas?
Sim, você deve guardar em lugar seguro, como mencionado acima, ou descartar
em lugar seguro. Evite fazer cópias e planilhas em Excel impressas
desnecessariamente.
4. Qual outro cuidado preciso ter com arquivos ou documentos físicos?
Ao se ausentar do seu local de trabalho certiﬁque-se que não há arquivos com
dados pessoais abertos no seu computador ou papéis expostos.
Oriente os colaboradores do seu Departamento/Unidade a conﬁgurar o bloqueio
automático da tela após um determinado período sem uso.
OBS1: Arquivos de gravações de reuniões/aulas contém dados pessoais (nomes e
rostos dos participantes, por exemplo). Não compartilhe tais arquivos com
terceiros para garantir privacidade dos participantes.
OBS2: Tenha cuidado ao compartilhar históricos/troca de e-mails com
destinatários mais recentes. As mensagens mais antigas podem conter dados
pessoais de terceiros que não devem ser do conhecimento destes destinatários
mais recentes. Encaminhe apenas as mensagens que forem essenciais.

5. Quais as recomendações para uso de correio eletrônico?
Visando a segurança dos serviços de correio eletrônico e proteção contra as
principais causas de incidentes de segurança, recomendamos que todos os
professores e funcionários técnicos-administrativos utilizem, preferencialmente, o
endereço com domínio “puc-rio.br” para comunicações relacionadas às suas funções
na Universidade.

6. Posso fazer listas de e-mails para mandar comunicados?
Evite ao máximo a utilização de listas de e-mails nos Departamentos/ Unidades,
devendo ser utilizadas as listas de e-mails oﬁciais da Universidade.

7. Professores e funcionários podem usar listas de WhatsApp ou outros
programas de aplicativo para conversar com os alunos?
Em princípio, todos devem evitar o WhatsApp ou outros aplicativos porque não
são rastreáveis. Preﬁra as listas de transmissão.
O aluno/professor é que deve ter o interesse de participar de quaisquer grupos,
inclusive, tendo a opção de sair deles a qualquer momento, sem prejuízo
acadêmico.

Manual de Boas Práticas LGPD

PÁGINA 8

Caso o uso do WhatsApp seja realmente necessário, ative a autenticação de dois
fatores para proteger as informações contidas ali, incluindo a senha de acesso à
conta do aplicativo.

8. Posso usar os dados de e-mail para fazer marketing?
Se for de real interesse da Universidade, você pode usar as listas. Mas preste atenção:
a pessoa que recebe o e-mail deve ter o direito de descartar imediatamente a
mensagem e deixar de receber outros e-mails sobre aquele tema (por exemplo,
inserindo a ferramenta de descadastramento na mensagem - “opt-out”).

9. Sobre que tipo de mensagem posso fazer marketing?
Apenas para divulgar cursos/eventos da própria Universidade (e aqueles apoiados
institucionalmente pela PUC-Rio), não podendo ter conteúdo de interesse diverso,
como por exemplo, divulgação de outros cursos realizados por professores fora da
Universidade e demais eventos externos.

10. Quando preciso usar o consentimento do titular dos dados?
Quando não houver outra base legal que justiﬁque o tratamento de seus dados, o
titular pode consentir com o uso dos mesmos, dependendo da ﬁnalidade do
tratamento. Ele precisa saber que dados serão tratados para dar o consentimento
livre, informado e inequívoco.
O consentimento pode ser feito por meio de assinatura física, por meio de clique
em um botão (“consentimento eletrônico”), marcando-se opção em caixa de texto
(que deve vir desmarcada; o uso de opções previamente marcadas invalida o
consentimento), gravação de áudio ou vídeo conﬁrmando a aceitação dos termos
e condições.
É recomendado disponibilizar ao titular de dados a opção de consultar esses
termos de consentimento bem como retirá-los a qualquer momento.
Os Departamentos e Unidades que manuseiam dados sensíveis precisam estar
atentos à solicitação e armazenamento dos termos de consentimento.

11. Onde encontro os termos de consentimento?
O Grupo de Trabalho da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) poderá orientar os
Departamentos e Unidades sobre a necessidade de utilização do Termo de
Consentimento. Em caso de dúvidas, favor acessar o Canal de Atendimento LGPD
através do link abaixo:
https://sgu.rdc.puc-rio.br/SGUWeb/protocolo/WApresentaProtocolo.aspx?idCC=2

Quando se aplicar, esses Termos de Consentimento deverão ser assinados
eletronicamente e armazenados em um ambiente seguro.

12. Preciso solicitar assinatura de termos de consentimento a cada interação
ou consulta?
Não há necessidade de colher o termo de consentimento a cada atividade de
tratamento, desde que a ﬁnalidade e a base legal sejam as mesmas. Isso deve ser
informado no documento assim como o direito que o titular de dados tem de
revogar o consentimento enviado. Inclua essa informação no documento.
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13. Como funcionam as políticas de segurança e privacidade?
Para obter maiores informações sobre a Política de Segurança e Privacidade da
PUC-Rio acesse o link: https://www.puc-rio.br/sobrepuc/lgpd/

14. De que maneira devem circular informações e documentos com dados
pessoais em documentos na PUC-Rio?
Deve ser priorizado o uso do Atendimento PUC-Rio, através do SGU. Essa
ferramenta deve ser utilizada para troca de informações e envio de documentos
entre Departamentos que envolvam dados pessoais de professores, funcionários,
alunos e ainda pessoas físicas não vinculadas.

15. O que preciso fazer para obter assinatura do representante legal da
PUC-Rio?
Para obter assinaturas em documentos, contratos, convênios e termos de
cooperação, é preciso recorrer à assinatura do Reitor, Vice-Reitores ou daqueles
que tenham procuração para assinar pela Universidade.
É recomendado o uso prioritário da assinatura eletrônica. Para documentos
encaminhados impressos em papel, os Departamentos e Unidades deverão
digitalizá-los, após a sua assinatura, e arquivá-los em sua versão ﬁnal no SGU.
Quanto aos contratos geridos em plataformas de terceiros, devem ser adotados
os procedimentos da plataforma e, após assinatura, fazer o upload do documento
no SGU.

16) Qual o procedimento correto para assinatura de documentos?
Para reduzir ao máximo a manipulação de documentos físicos, recomenda-se
fortemente a utilização da assinatura eletrônica para acordos administrativos,
conﬁrmações, autorizações, solicitações, declarações e outros atos ratiﬁcáveis por
meio de assinatura. Isto traz segurança, agilidade, sustentabilidade e mobilidade –
desktop, laptop ou celular – à assinatura de documentos de forma online, com
validade jurídica e sem a necessidade de certiﬁcação digital. A assinatura
eletrônica poderá ser realizada via acesso direto ao SGU (Administrativo –
Assinatura Eletrônica), sem custo para o Departamento / Unidade da Universidade.
A integração do nosso sistema de gestão com o portal da empresa CertiSign,
proporciona, além da facilidade de uso, a montagem e a indexação, para futuros
acessos, de um único banco de dados de documentos assinados eletronicamente.
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Se ainda ﬁcou em dúvida em relação à LGPD,
entre em contato com encarregado-lgpd@puc-rio.br

Esse manual poderá sofrer constantes atualizações, considerando a legislação em vigor e as demandas institucionais.

