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Frameworks para Conformidade
Lei Geral de Proteção de Dados | LGPD – Lei. 13.709/2018



A Helpdata Informática é uma empresa no ramo de Gestão
de Tecnologia, que atua desde 2010 nas áreas de Segurança
da Informação e Privacidade de dados.

Nosso compromisso, é promover a manutenção da
Segurança em Ativos de Tecnologia e Informação,
"Otimizando" os processos de gestão em Cybersecurity e
Privacidade Digital.

Sobre o nosso Framework de Adequação a LGPD

O BYDEFAULT é um Framework Analítico e Executivo para a
adaptação das Empresas frente a Lei Geral de Proteção de
Dados, permitindo a execução de um plano de ação
arrojado para conduzir através do Oficial de Proteção de
Dados (DPO), todos os processos necessários para melhor
atingir o que a Lei 13.709/2018 “LGPD”, Determina.

Sobre a Helpdata Informática



Sobre a Lei Geral de Proteção de Dados
Lei Geral de Proteção de Dados – Lei 13.709/2018 – Prazo para aplicação das sanções: agosto de 2021

A QUEM SE 
APLICA A 
LGPD?

A LGPD se aplica a qualquer pessoa – natural ou jurídica de direito público ou privado – que

realize tratamento de dados como por exemplo: (coleta, armazenamento, compartilhamento,

exclusão, etc.)

O QUE É
DADO 
PESSOAL?

Segundo a LGPD, dado pessoal é qualquer informação que possa levar à identificação de uma

pessoa, de maneira direta ou indireta. Exemplos: Dados cadastrais (nome, CPF, endereço, E-

mail, etc.) Dados de geolocalização, hábitos de consumo, informações sobre comportamento,

digital entre outros.

EFEITOS 
PRÁTICOS

A LGPD possui aplicabilidade em diversas atividades do dia a dia Empresarial como enviar e-

mails, acessar o CRM da empresa, vender um produto ou prestar serviços; toda e qualquer

operação que utilizar tratamento de dados pessoais estará sugestionada a LGPD.

EXEMPLOS 
DE 
APLICAÇÃO
DA LGPD

Relações trabalhistas, relações consumeristas (inclusive quanto aos negócios offline), negócios

Digitais “E -commerce”, e diversas tantas que utilizam o tratamento de dados Identificáveis.



Áreas  Impactadas pela LGPD
Lei Geral de Proteção de Dados – Lei 13.709/2018 – Prazo: agosto de 2021

TITULARES

Áreas Financeiras e Fiscais

Marketing e Vendas

Fornecedores e agentes externos

Conteúdo e propriedade Intelectual Jurídico Compliance

Recursos Humanos

Serviços e Logística

Segurança da informação / TI



Direitos do Titular dos Dados Pessoais

Acesso aos dados

Correção de dados incompletos Revogação do consentimento

Reclamação à autoridade nacional

Oposição ao tratamento, se irregular

Lei Geral de Proteção de Dados – Lei 13.709/2018 – Prazo: agosto de 2021

Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados ilicitamente

Portabilidade dos dados a outro fornecedor de 
serviço ou produto

Informação sobre a possibilidade de não 
fornecer consentimento

Informação das entidades com as quais o 
controlador realizou uso compartilhado de dados

Eliminação dos dados pessoais

Confirmação da existência de tratamento

Titular dos 
Dados



Sanções Administrativas Previstas
Lei Geral de Proteção de Dados – Lei 13.709/2018 – Prazo: agosto de 2021

Reincidência

O Que a Autoridade Nacional deve levar em conta

Boa-fé

Condição econômica

Proporcionalidade

Pronta adoção de medidas corretivas

Mecanismos e procedimentos internos de proteção de dados

Política de boas práticas e governança

Cooperação do infrator

Grau do dano, gravidade

Vantagem obtida ou preterida

Eliminação de dados pessoais

Sanções

Bloqueio do tratamento de dados

Multa de até 2% do faturamento do 
grupo no Brasil

Teto de R$ 50 milhões/ infração

Multa diária com o teto acima

Advertência

Publicação da infração



Nossas Soluções Digitais 

LGPD
By Default

Indicado para empresas que ainda não começaram o programa de
adequação à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, e buscam um
diagnóstico especializado para dar início ao processo de conformidade.

Indicado para empresas que ainda não possuem ou desejam “aprimorar "o
“SGSI”- Sistema de Gestão de Segurança da Informação e optam pela
contratação do Oficial de Proteção de Dados – DPO – para realizar o
gerenciamento do programa de adequação e tratamento de informações.

Essentials
Framework Analítico

Practitioner
Oficial de Proteção de 

Dados



Relação Cliente
Vendas

CRM

DPO
Governança de Dados

Relação Governo
Relatórios

Marketing
Digital

Produtos e Privacidade

TI
Plano de 

Cibersegurança

Colaboradores
Treinamentos

internos

Jurídico
Documentação 

Específica

Garantir respostas aos Titulares dos Dados em tempo hábil

Criação de Serviços  em conformidade  com a 
LGPD – | E-commerce - B2B – B2C - Front

Garantir que os fornecedores  estejam em 
compliance frente a LGPD

Criação de um plano de Sistema de 
Segurança da Informação nos moldes 
ISO/IEC 27001

Acompanhamento contínuo de falhas de 
segurança no Data Mapping 

Acompanhamento das possíveis alterações da lei

Gerenciamento dos Cadastros de 
Informações Front / Back Office

Treinamento para todas as equipes Sobre 
Classificação das Informações e Compliance

Digital

Avaliação de riscos e incidentes envolvendo 
tratamento Indevido ou vazamento de 

Informações 

Políticas de privacidade de dados internas e 
externas

Políticas de Segurança da Informação e PDI

Entrega dos relatórios oficiais sobre a LGPD  

Essentials Framework Analítico
Resumo Executivo do Framework
Análise  de Vulnerabilidades  sobre:  

Gestão  executiva de planos de ação para 
equipes operacionais 



A abordagem inicial é realizada através da avaliação dos cenários jurídico, de processos, e de

tecnologias da informação frente à Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O

serviço sugestionado compreende a análise pericial efetuada pelo Oficial de Proteção de Dados

(DPO) nas áreas que executam o tratamento de dados identificáveis/ sensíveis em todos os

setores da organização.

O objetivo é identificar e documentar os "Gaps" (lacunas) de tratamento de informações que

possam estar conduzindo a organização a permanecer em desconformidade com a Lei. Neste

cenário, avaliam-se os processos relacionados aos ambientes administrativo e comercial da

empresa com vistas a LGPD:

Framework Analítico– “Gap Analysis” - coleta, processamento, armazenamento e /ou descarte

apropriado de informações - Data mapping de Dados - políticas de resposta a incidentes,

planejamento de comunicação com a ANPD – Agência Nacional de Proteção de Dados –

políticas de privacidade internas e E-commerce, status sobre a estrutura do SGSI – Sistema de

Gestão de Segurança da Informação, e a avaliação pericial sobre a modelagem do relatório de

impacto obrigatório, o “DPIA” – “Data Protection Impact Assessment”. Mod ABNT ISO/IEC 27001

PLANEJAMENTO

EXECUÇÃO

AÇÃO

CONTROLE

Essentials Framework Analítico
Resumo Técnico do Framework
Análise do SGSI



Investimentos necessários 
para a realização do projeto

Análise Pericial realizada Pelo Oficial de Proteção de
Dados para identificação de “GAPS” envolvendo
Tratamento de Dados Identificáveis/Sensíveis

Fale com um de nossos especialistas

Agendamento Online

Gestão e supervisão das áreas atreladas ao
Tratamento de Informações - “Data Protection
Officer” DPO.

Fale com um de nossos especialistas

Agendamento Online

Practitioner
Oficial de Proteção de 

Dados

Essentials
Framework Analítico

https://www.castroalvesadv.com.br/bookings-checkout/conformidade-lgpd-e-cybersecurity/book
https://www.castroalvesadv.com.br/bookings-checkout/conformidade-lgpd-e-cybersecurity/book
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www.castroalveadv.com.br

(51 98580 5003

www..helpdatainformatica.com.br

WhatsApp Corporativo

(51) 99951-1717 | 98580-5003

Pto. Mauricio Castro – DPO
CRA-RS | TE-002699/0
Exin: 6303238.20779989

Perito em Forense 
Computacional e Oficial de 

Proteção de dados

Perícia Digital e
Segurança da Informação

Áreas:

Data Protection Officer DPO 
LGPD | Gestão de Contratos
| Compliance Corporativa | 

Cybersegurança

http://www.castroalvesadv.com.br/
https://www.helpdatainformatica.com.br/
https://wa.me/message/IKA4MPJCNO2RA1
tel: (51) 99951-1717
tel:%20(51)%20985805003
tel:%20(51)%2098580-5003

