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Workshop: Desvendando a LGPD na Educação em todas as 
suas vertentes

Clóvis Castelo Júnior



Governança de Privacidade e Dados Pessoais

Conceito  e Estrutura



1- Programa de Privacidade e Proteção de 
Dados Pessoais (PPPDP)
• Diretrizes: Manual, instruções e métricas para 

conformidade à LGPD

✓Ancoragem das regras previstas pela LGPD 

✓Revisão, reelaboração ou adoção de regras e 
procedimentos específicos que envolvam dados 
pessoais

✓ Objeto: processos organizacionais e atividades dos 
colaboradores 

• Permanente; apoio estratégico à instituição

• Deve estar de acordo com o modelo de negócio e 
a cultura da empresa

Governança de Privacidade e Dados Pessoais



Governança de Privacidade e Dados Pessoais

1- Programa de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (PPPDP)

Fatores críticos de sucesso :

I. Diagnóstico prévio

II. Aderência ao modelo de negócio

III. Orientação ao risco

IV. Engajamento 

V. Continuidade



Governança da Privacidade e Dados Pessoais
•Governança – Conceito : 

Sistema de gestão lastreado  em princípios e 
valores convertidos em recomendações 

objetivas

✓Direciona, organiza, comanda e monitora as relações de 
uma empresa entre seus stakeholders em todos os níveis 
da organização (Garcia,2005)

✓Visa o aperfeiçoamento das pessoas e instituições      
(Alves, 2011)

✓Aumentar o nível de segurança e confiabilidade da 
organização perante a sociedade  (Vainzof et al, 2020)



Governança da Privacidade e Dados Pessoais
2- Governança contexto da Privacidade e Proteção 
de Dados Pessoais

• Conformidade da organização com a LGPD : regras 
internas e procedimentos específicos

• Relacionada aos princípios, valores e propósitos da 
organização (Instituição de Ensino)

• Referência e fonte para a Cultura de Privacidade e 
Proteção de Dados Pessoais



Governança da Privacidade e Dados Pessoais
2- Governança contexto da Privacidade e Proteção de 

Dados Pessoais

• Objetivos:
✓Garantia de forma estruturada e contínua dos princípios e direitos  

com relação à Privacidade dos steakholders (alunos, responsáveis, 
colaboradores)

✓Garantia do accountability e da transparência do PPPDP

✓Alinhamento do modelo de negócios, valores e práticas da 
instituição à proteção da privacidade, protegendo os dados pessoais 
de modo estratégico e garantindo sua adequada utilização



Governança da Privacidade e Dados Pessoais

3- Estrutura de Governança :

Comitê de Privacidade e 
Proteção de Dados

• Não obrigatório perante a Lei

• Demonstra organização e engajamento da 
organização com os princípios e 
fundamentos legais e com a Cultura de 
Privacidade

• Medidas técnicas e organizativas disponíveis 
e necessárias



Governança da Privacidade e Dados Pessoais

3- Estrutura de Governança :

Comitê de Privacidade e Proteção de Dados

• Estruturação e implantação de Políticas e práticas 
✓Define Códigos e Condutas em relação à Proteção da Privacidade

✓Acompanha e atualiza legislações sobre o tema

✓Coordena a avaliação de risco para os Dados Pessoais

✓Realiza investigações e sindicâncias internas 

✓Facilita o alinhamento corporativo e redução de conflitos internos

✓Monitora de forma sistemática a adequação dos processos e atividades  internas às 
diretrizes do PPPDP



Governança da Privacidade e Dados Pessoais

• Apoia, orienta e corrige desvios em processos, procedimentos e práticas

• Coordena as atividades de treinamento e engajamento (colaboradores e
stakeholders)

• Resguarda e dissemina a “Cultura da Privacidade e Proteção de Dados” na 
organização



Governança da Privacidade e Dados Pessoais

3- Estrutura de Governança :

Comitê de Privacidade e Proteção de Dados

• Composição do Comitê - Multidisciplinar:
✓RH

✓TI (Segurança da Informação)

✓ Jurídico

✓Compliance

✓ Marketing

✓SAC

✓Encarregado de Proteção de Dados (DPO)



Governança da Privacidade e Dados Pessoais

4 - Cultura de Privacidade :

i. Compliance (Conformidade)
ii. Equilíbrio
iii. Pro atividade
iv. Privacy-by-design 
v. Compartilhamento e transparência
vi. Capacitação, informação e engajamento dos 

stakeholders
vii. Conscientização sobre os direitos e 

responsabilidades



Governança da Privacidade e Dados Pessoais

5 - Processos :

• Adequar medidas organizacionais, padrões e técnicas de 
segurança da informação

• Revisar a necessidade de coleta e uso de dados de crianças e 
adolescentes

• Destacar avisos (tratamento de Dados Pessoais)

• Revisar contratos com pais e responsáveis, fornecedores e 
parceiros : 

❖ Finalidade específica do tratamento;

❖ Forma e duração do tratamento;

❖ Identificação do responsável pelo tratamento com os respectivos contatos;

❖ Informações acerca do uso compartilhado de dados e a finalidade;

❖ Responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento



Governança da Privacidade e Dados Pessoais

5 - Processos :

• Transferência e compartilhamento de dados a terceiros
❖ pesquisa compartilhada com editoras, livrarias, empresas de viagens e formaturas

• Portabilidade dos dados



Governança da Privacidade e Dados Pessoais

6 - Pontos de atenção:
➢ Histórico escolar

➢ Avaliações de desempenho

➢ Preferência ou restrições alimentares (cantinas etc)

➢ Dados coletados em plataformas digitais

➢ Dados bancários e de cobrança de responsáveis

➢ Dados de alunos e professores

➢ Dados sensíveis (crença, etnia, religião, afiliação política e filosófica 

➢ Dados de câmeras de monitoramento, cadastros de acessos, etc

➢ Dados de funcionários

➢Monitoramento do uso de tecnologias como WIFI e computadores

➢ Canais e veículos de comunicação oficial com alunos e responsáveis



Fontes:
• ALVES, L. E. S. Governança e cidadania empresarial. Revista de Administração de 

Empresas, São Paulo, v. 41, n. 4, p. 78-86, out./dez. 2001

• DESSOTTI, M.Z. A importância do Comitê de Privacidade e Proteção de Dados 
Pessoais na governança dos dados pessoais. Migalhas (site) 2019 . 
https://www.migalhas.com.br/depeso/317339/a-importancia-do-comite-de-privacidade-e-protecao-de-
dados-pessoais-na-governanca-dos-dados-pessoais

• GARCIA, F. A. Governança corporativa. 2005. 41 f. Monografia (graduação em 
economia) – Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2005.

• VAINZOF, R. , Lima, C.,  FABRETTI, H. e FURTADO, T. N. Conformidade com a LGPD 
e o Dia Internacional da Proteção de Dados In: O Estado de São Paulo 
28/jan/2020 https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/conformidade-com-a-lgpd-e-o-dia-
internacional-da-protecao-de-dados/

https://www.migalhas.com.br/depeso/317339/a-importancia-do-comite-de-privacidade-e-protecao-de-dados-pessoais-na-governanca-dos-dados-pessoais
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/conformidade-com-a-lgpd-e-o-dia-internacional-da-protecao-de-dados/


Muito Obrigado !!!!
Clovis Castelo Junior. MSc, PDPF



Workshop: Desvendando a LGPD na Educação em todas as 
suas vertentes

Sylvio Sobreira Vieira



✓CEO & Head Consulting da SVX;

✓Membro da IAPP – International Association Privacy Professional;

✓Formado em Tecnologia da Informação e Especialização em Lean Six Sigma, 

Compliance e  Proteção de Dados;

✓Certificações internacionais como:
• CDPSE – Certified Data Privacy Solutions Engineer, pela ISACA (USA);
• DPO (Data Protection Officer), pela EXIN (Netherlands);
• Auditor Líder ISO27001 e ISO22301, pela BSI (USA);
• ITIL V3 Expert, pela Axelos (United Kingdom);
• COBIT 5, pela ISACA (USA);
• CBPP – Certified Business Process Professional, pela ABPMP (USA);
• CNSS - Certified Network Security Specialist, pelo ICSI (United Kingdom);
• GDPR – Certified, pelo CNIL (Autoridade Francesa de Proteção de Dados (France));
• GDPR DPO, pela University of Derby (United Kingdom).

Sylvio Sobreira Vieira – Especialista em Privacidade e Proteção de Dados



A quem se aplica a  

LGPD?

A LGPD se aplica a qualquer pessoa  

natural ou jurídica, de direito  

público ou privado, que realize o  

tratamento de dados pessoais.

O que é Dado Pessoal?

Qualquer informação que possa  

levar à identificação de uma pessoa  

de maneira direta ou indireta  

(nome, cpf, endereço, gps, ect..)

O que é Dado  
Sensível?

Qualquer informação que  

processada possa levar a  

identificação de uma pessoa física  

(Opinião religiosa, filosófica, política,  

origem racial, dado biométrico e  

filiação a sindicato).

Situações de aplicação  

da LGPD

Relações trabalhistas,  
consumeristas, relação entre  

usuário e serviço de internet, e  

negócios B2B que utilizam dados  
pessoais.

Âmbito da aplicação da LGPD



Finalidade
Propósitos legítimos, específicos,  

explícitos e informados.

Transparência
Informações claras, concisas e  

precisas aos titulares
dos dados.

Necessidade  
Utilização de dados que são  

apenas necessários para o
tratamento.

Adequação
Adequado as

Finalidades.

Prevenção
Medidas para evitar riscos  

aos titulares.

Livre Acesso
Acesso ao tratamento total  

dos dados.

Quantidade dos Dados  
Dados exatos, claros,  

relevantes e
atualizados.

Responsabilidade e  
Prestação de Contas  
Medidas eficazes para  
cumprimento da Lei.

Não descriminação  
Não utilização para fins  

discriminatórios
e ilícitos.

Segurança
Medidas técnicas e

administrativas para proteção  
dos dados pessoais.

Os princípios para o Tratamento de 
Dados Pessoais



Titulares dos  
Dados

Confirmação da existência 
de  tratamento

Acesso e Correção aos dados

Anonimização ou bloqueio dos  
dados desnecessários

Eliminação dos dados

Portabilidade dos dados a outro  
fornecedor

Informação das entidades que o  
controlador compartilhou

Informação sobre não fornecer  
consentimento

Revogação do consentimento

Reclamação a Autoridade
Nacional

Oposição ao tratamento, se for  
irregular

Direitos dos Titulares na LGPD



Bases legais para tratamento de 
dados pessoais

1.

Consentimento

2.

Cumprimento de  

obrigação legal

3.

Execução de  

Políticas Públicas

4.

Estudos por Órgão  

de Pesquisa

5.

Execução de  

Contrato

6.

Exercício Regular  

de Direitos

7.

Proteção da Vida

8.

Tutela da Saúde

9.

Interesses Legítimos  

do Controlador

10.

Proteção ao  

Crédito



Bases legais para tratamento de dados
sensíveis

2.

Cumprimento de  

obrigação legal

3.

Execução de  

Políticas Públicas

4.

Estudos por Órgão  

de Pesquisa

5.

Prevenção a  

Fraude e a  
Segurança do  

Titular

7.

Proteção da Vida

8.

Tutela da Saúde

1.

Consentimento

6.

Exercício Regular  

de Direitos



Incidentes vs Sanções Administrativas

1. Advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;

2. 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;

3. Multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso II;

4. Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência;

5. Bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização;

6. Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração;

7. 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;

8. 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;

9. Proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados.



Preocupações com Tecnologia

Quando falamos sobre controles em tecnologia,
todas as atividades são desenvolvidas ou amparados por
algum dispositivo ou método que envolva tecnologia, dessa  forma, é 
de extrema importância que o compliance para  Privacidade e 
Proteção de Dados passe a avaliar os seguintes  tópicos, são eles:
• Banco de Dados;
• Firewall;
• Backup;
• Antivírus;
• Telefonia;
• VPN;
• Internet;
• Diretórios de rede;
• Política de Segurança de Informação;
• WiFi;
• ERP;
• Ambientes de desenvolvimento;
• App;
• E-commerce;
• Whatsapp;
• Plano de Continuidade (Disaster Recovery).



Processamento

Transferência

Armazenamento Divulgação

Compartilhamento

Descarte

Coleta

Exemplo – Fluxo de Dados



Benefícios do compliance

Riscos da Não adequação

Aumentar
o valor de
mercado

Melhorar a
imagem e
reputação

Obter  
vantagem  

competitiva

Prevenir o  
risco de  

sanções e  
impactos na  

imagem

Aumentar
o nível de
segurança
para todos

Ter    
governança  

e         
maturidade

Demonstrar  
confiabilidade  
para sócios e  
investidores

Perda  
Financeira

Perda de  
Marketshare

Queda de  
rentabilidade

Risco  
Reputacional



Sylvio SobreiraVieira

CEO & Head Consulting

SVX Corporate



Workshop: Desvendando a LGPD na Educação em todas as  
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Cristina Sleiman



CRISTINA SLEIMAN
- Sócia majoritária do escritório Cristina Sleiman Sociedade de Advogados
- Sócia da PECK SLEIMAN EDU
- Advogada e pedagoga
- Mestre em Sistemas Eletrônicos pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
- Extensão em Direito da Tecnologia pela FGV/RJ
- Educadora Virtual pelo Senac SP com Simon Fraser University (Canadá)
- Curso livre “Introduction to International Criminal Law”
- Diretora pedagógica do Instituto iStart
- Ex Presidente da Comissão Especial de Educação Digital da OAB/SP (2016-2018)
- Ex 2ª vice-presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SP (2016-2018)
- Membro do Grupo de estudos Temáticos de Direito Digital e Compliance da FIESP
- Mediadora certificada pelo CNJ
- Professora da pós- Direito Digital e Compliance da Faculdade Damásio
- Professora da pós Gestão de Segurança da Informação na Faculdade Impacta de Tecnologia
- Coautora do Audiolivro e pocket book “Direito Digital no Dia a Dia”
- Coautora do da Cartilha Boas Práticas de Direito Digital Dentro e Fora da Sala de Aula
- Coordenadora e coautora do “Guia de Segurança Corporativa da OAB/SP”
- Autora do Guia do Professor – Programa de Prevenção ao Bullying e Cyberbullying OAB SP
- Autora do Guia de Educação Digital em Condomínios OAB SP
- Co-autora de diversas obras de Direito Digital
- Certificados Exin Privacy & Data Protection Essentials, Foundation, Prectitioner, Fundamentos de  

Segurança da Informação, Privacy & Data Protection DPO
- Membro de honra da ANPPD – Associação Nacional de Profissionais de Proteção de Dados.



SOCIEDADE DIGITAL

• A sociedade muda e quando isso acontece as
empresas precisam acompanhar a evolução,
modernizar seus recursos.

• Na sociedade Digital os modelos de negócios
são cada vez mais baseados em dados.

• A informaçao vale $$$ .

• A reputação vale uma vida, uma carreira, vale
seu negócio!



O que é a LGPD

1

2

3

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS  
PESSOAIS - LEI 13.709

Sancionada em agosto de 2018

Coloca o Brasil no rol dos países  
adequados para a proteção e uso de  
dados pessoais.

Unifica a legislação interna, pois até então  
existiam leis esparsas.

Nasce com base na proteção da  
privacidade e direitos humanos.



Qual a importância de conhecer 
a LGPD?

• Criar rotinas de prevenção e solução de problemas envolvendo  
privacidade e proteção de dados;

• Atualização das políticas de conduta interna, treinamento dos  
colaboradores e prevenção de falhas;

• Adaptação das estratégias de marketing no tratamento de  
dados;

• Garantir vantagem competitiva frente ao mercado.

• Trazer novas soluções e inovação tecnológica no campo das  
aplicações de anonimização, algoritmos inteligentes e  
cibersegurança.



COMO OS DADOS DOS SEUS  
ALUNOS E FUNCIONÁRIOS  

SERÃO AFETADO PELA LGPD?



A quem se aplica?
Portanto, escolas, universidades, multinacionais, 

construtoras, comercio em geral, empresas de  
recrutamento, empresas de serviços de limpeza, 

(babá, domesticas), consultórios médicos, 
advocacia, dentistas, entre outros.

À toda atividade empresarial ou autônoma, que promova  
tratamento de dados pessoais em território nacional,
Oferte bens ou serviços ou tratamento de dados de indivíduos  
localizados no Brasil ou
Que os dados tenham sido coletados no território nacional.

Aplica-se a qualquer  
meio de coleta ou  

armazenamento, ou seja,  
tanto para meio físico  

como digital.

Fique atento, pois a proteção não se  
aplica apenas aos dados pessoais de  

consumidores, mas a toda e qualquer  
pessoa, portanto, nas relações de  

trabalho também deverá ser  
considerado a proteção da LGPD.



Tratamento de Dados
Pessoais

Segundo a Lei, toda e qualquer ação relacionada a coleta de dados, seja
por meio físico ou digital, portanto, coletar, armazenar, analisar, classificar,
utilizar de qualquer forma, processar, modificar, transferir, eliminar, entre
outros possíveis.

Toda e qualquer informação  
relacionada a pessoa natural  

identificada ou identificável (art. 5º, I,  
Lei nº 13.709/2018). Portanto, toda  
informação que permita identificar  

uma pessoa. Ex. Nome, CPF, RG,  
endereço, IP.

Informações sobre a origem racial ou  
étnica, convicção religiosa, opinião  

política, filiação a sindicato ou a  
organização de caráter religioso,  

filosófico ou político, dado referente à  
saúde ou à vida sexual, dado genético  

ou biométrico, quando vinculado a  
uma pessoa natural. (Art. 5º, II, LGPD)

DADOS PESSOAIS DADOS SENSÍVEIS



DIREITOS DO TITULAR

• Confirmação da existência do tratamento;

• Acesso aos dados;

• Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

• Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados
desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade
com a lei;

• Portabilidade;

• Eliminação;

• Informações sobre “terceiros” com acesso aos dados;

• Informações sobre a possibilidade de não fornecer o
consentimento/consequências negativas;

• Revogação do consentimento nos termos da lei.



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. ( Empresa privada e poder publico)

A identidade e as informações  
de contato do encarregado  

deverão ser divulgadas  
publicamente, de forma clara e  
objetiva, preferencialmente no  
sítio eletrônico do controlador.

LEMBRE-SE ATRIBUIÇÕES ART. 41

I - aceitar reclamações e comunicações dos titulares,  
prestar esclarecimentos e adotar providências;

II.- receber comunicações da autoridade nacional e adotar  
providências;

III.- orientar os funcionários e os contratados da entidade a  
respeito das práticas a serem tomadas em relação à  
proteção de dados pessoais; e

IV.- executar as demais atribuições determinadas pelo  
controlador ou estabelecidas em normas complementares.

ENCARREGADO - DPO



AGENTES

QUEM SÃO OS AGENTES ?

CONTROLADOR

OPERADOR

Pessoa natural ou jurídica, de direito  
público ou privado, a quem competem  
as decisões referentes ao tratamento  
de dados pessoais

Pessoa natural ou jurídica, de direito  
público ou privado, que realiza o  
tratamento de dados pessoais em  
nome do controlador

ESCOLA É O CONTROLADOR



Por que se adequar ?

A não conformidade com a Lei gera 
responsabilidade de indenizar. 

Qualquer incidente relacionado a  
dados pessoais é um incidente de  

Segurança da Informação.

2%• Faturamento bruto
• Limite de 50 milhões por infração
• Publicidade
• Suspensão do tratamento



Principais impactos do novo entendimento  
mundial em proteção de dados nosnegócios

▪Os dados devem ser adequados, pertinentes e
limitados à finalidade;
▪Todo tratamento de dados deve ter finalidade

licita;
▪A segurança, integridade e minimização das

informações deve fazer parte das rotinas de
trabalho nas empresas:

O NOVO STATUS QUO EXIGE A MINIMIZAÇÃO DOS DADOS
X

O OBJETIVO DAS EMPRESAS É A MAXIMIZAÇÃO



✓ Consentimento – art. 7, I; arts. 8, 9, 11, I; art. 14 (menor)

✓ Segurança Pública, Defesa Nacional, Segurança do Estado, atividades de
investigação e repressão de infrações penais – art. 4, a, b, c, d

✓ Cumprir Obrigação Legal – art. 7, II; art. 11, II, a

✓ Pela Administração Pública para atender políticas públicas (inclui uso  
compartilhado) – art. 7, III; art. 11, II, b; art. 26

✓ Execução de Contrato – art. 7, V; art. 11, II, d
✓ Processo Judicial, Administrativo ou Arbitral – art. 7, VI; 11,II,d
✓ Proteção da Vida e Tutela da Saúde – art. 7, VII e VIII; 11, II, f

✓ Legítimo Interesse – art. 7, XI, art. 10, § 3º (precisa fazer o relatório de impacto  
de privacidade art. 5, XVII)

✓ Proteção do Crédito – art. 7, X

✓ Prevenção à fraude e à segurança do titular nos processos de identificação e  
autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos – art. 11, g

1º. Verificar se é  
uma das hipóteses  

de Exceções de  
Consentimentodo  
contrário precisa  

do Consentimento

TRATAMENTO LEGITIMO DOS DADOS PESSOAIS E BASES LEGAIS
Lei 13.709/2018 (LGPD)



✓ Consentimento – art. 7, I; arts. 8, 9, 11, I; art. 14 (menor)

✓ Segurança Pública, Defesa Nacional, Segurança do Estado, atividades de
investigação e repressão de infrações penais – art. 4, a, b, c, d

✓ Cumprir Obrigação Legal – art. 7, II; art. 11, II, a

✓ Pela Administração Pública para atender políticas públicas (inclui  
uso compartilhado) – art. 7, III; art. 11, II, b; art. 26

✓ Execução de Contrato – art. 7, V; art. 11, II, d

✓ Processo Judicial, Administrativo ou Arbitral – art. 7, VI; 11,II,d

✓ Proteção da Vida e Tutela da Saúde – art. 7, VII e VIII; 11, II, f

✓ Legítimo Interesse – art. 7, XI, art. 10, § 3º (precisa fazer o relatório de  
impacto de privacidade art. 5, XVII)

✓ Proteção do Crédito – art. 7, X

✓ Prevenção à fraude e à segurança do titular nos processos de identificação  
e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos – art. 11, g

1º. Verificar se é  
uma das hipóteses  

de Exceções de  
Consentimentodo  
contrário precisa  

do Consentimento

TRATAMENTO LEGITIMO DOS DADOS PESSOAIS E BASES LEGAIS
Lei 13.709/2018 (LGPD)



Consentimento – LGPD - Art. 8

✓Deve ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a  
manifestação de vontade do titular.

✓Deve constar de cláusula destacada das demais cláusulas contratuais.

✓Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em  
conformidade com o disposto nesta Lei.

✓É vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento.

✓O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas, e as  
autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas.

✓Pode ser revogado a qualquer momento.



Consentimento – LGPD - Art. 9

Art. 9º O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus  
dados, que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva acerca de, entre  
outras características previstas em regulamentação para o atendimento do princípio do livre  
acesso:

I.- finalidade específica do tratamento;

II.- forma e duração do tratamento, observados os segredos comercial e industrial;  

III - identificação do controlador;

IV.- informações de contato do controlador;

V.- informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade;  

VI - responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento; e

VII - direitos do titular, com menção explícita aos direitos contidos no art. 18 desta Lei.



PENSOU EM  
QUALQUER PROJETO  
OU PRODUTO QUE  
ENVOLVA DADOS  
PESSOAIS ?



•

• Compartilhamento de dados pessoais com outras plataformas não relacionados  
ao contrato com os pais, sem o prévio conhecimento destes;

SERÁ QUE ISSO ACONTECE NAS ESCOLAS
?

PEDAGÓGICAS ??

• RemesEsaA oSEuGUreRcAeNbÇAimCOeMntOo de bases contendo dados pessoais por e-mail ;
FICA?

LISTA DE ALUNOS PARALEMBRE-SE A
CompaArPtLiIlChAaÇmÃOeDnAtoMdUeLTAbaÉses contendo dados pessoaiPsAvRiCaEIgRoOoS g/leSAdÍDrAivSe,dropbox;

POR INFRAÇÃO !!



• Impacta diretamente no modelo de negocio baseado em dados pessoais, não apenas  

cadastrais, mas todo e qualquer dados que permita identificar uma pessoa.

• Significa que a concepção de cada projeto deverá contemplar adequação a LGPD, bem como  

a legitimação dos dados anteriormente coletados.

• Fique atento à necessidade de consentimento

IMPACTO PARA O MARKETING



• Cuidados com fontes públicas
• Lembre-se que o consentimento pode ser revogado
• Para nova finalidade é preciso legitimar ( consentimento ou outra base  

legal)
• Não esqueça do princípio da transparência
• Cuidado com enriquecimento de base

IMPACTO PARA O MARKETING



1. Implantar uma Política de Privacidade e Cookies (sempre antes da coleta,  
destaque ao consentimento e retirar caixas previamente preenchidas)

2. Atualizar formulários de Coleta de Dados (mínimo necessário)
3. Facilitar meios de reclamação e contato
4. Informar dados do DPO
5. Informar sobre decisões automatizadas
6. Aquisição de mailing deve ser proveniente de coleta legítima
7. Avisar os titulares sobre compartilhamento e coletar o consentimento  

quando necessário

MARKETING



COMO SE ADEQUAR



QUAIS DADOS
PESSOAIS SÃO
COLETADOS

POR ONDE SÃO  
COLETADOS (CANAIS)

QUAL A FINALIDADE  
DA COLETA

HÁ EXIGÊNCIA LEGAL  
OU JUSTIFICATIVA  
PREVISTA NA LEI ?

ONDE SÃO  
ARMAZENADOS

HÁ COMPARTILHAMENTO? HÁ TRANSFERÊNCIA  
INTERNACIONAL ?

POR ONDE COMEÇAR

Nome, data de  
nascimento,

CPF, RG, endereço, dados
de saúde, Biometria,

imagens

A GESTÃO DE  
CONSENTIMENTOS

Obrigação legal  
Processo Judicial  

Saúde
Execução do contrato  

(separar base legal art. 7 e
11º)

Identificação  
Marketing  
Cobrança  

Analise de perfil  
Saúde

TIPOS DE  
TRATAMENTOS DE  
DADOS PESSOAIS  

REALIZADOS

Armazenamento,  
compartilhamento com  

terceiros



Quais dados são tratados para ....

• Orientação pedagógica;
• Ambulatórios;
• Secretaria escolar
• App de comunicação
• App ( buscar filho na saída)
• Fotos para recordação ( venda )
• Fotos para acervo histórico



RECEBEMOS FOTOS DE NOSSOS ALUNOS PARA  
FINS DE IDENTIFICAÇÃO

POSSO COMPARTILHAR ESSA FOTO PARA O
“TIO DA PERUA”?



COMO AGIR? ABORDAGEM 3 NÍVEIS

soluções tecnológicas

1. TECNOLÓGICO:

• Revisão / elaboração de contratos, normas,  
políticas, processos e procedimentos

2. GOVERNANÇA:

• Conscientização e treinamento de equipe

3. EDUCACIONAL:

1. Identificar categorias de bases de dados
pessoais:

- Colaboradores
- Consumidores

- Acionistas
- Fornecedores
- Terceiros (ex: visitantes)

2. Identificar tipos de dados pessoais:
- Geral: Ex: placa de carro

- Sensível: Saúde, biometria, 
genética,  escolha religiosa, sexual,
sindical

- Especial: menor de idade (ex: 
Menor  aprendiz, creche, projeto
social)

Fonte: PeckSleimanEdu



O que devo atualizar nos contratos de matrícula?

DÚVIDAS
COMUNS

Cláusula específica de Proteção de dados:

• Escola é controlador
• Finalidades da coleta
• Se há compartilhamento
• Consentimento quando necessário ( em destaque )
• Direitos do titular
• Formas de exercer os direitos
• Etc.



O que devo atualizar nos contratos com Operador?

DÚVIDAS
COMUNS

Cláusula específica de Proteção de dados:

• Escola é controlador e prestador é Operador
• Regras de Tratamento
• Responsabilidades de cada parte
• Compliance à LGPD
• Formas de comprovação (relatórios, registros e auditorias)
• Etc.



Quando os pais cadastram parentes/ avós e tios nos aplicativos para buscar o  
aluno, se aplica a LGPD?

DÚVIDAS
COMUNS

Também deverá atender a LGPD. Trata-se de terceiro que não faz parte do contrato e os dados deverão ser  
legitimados.

Foto é dado pessoal?

Sim, além da proteção prevista na Constituição Federal será necessário se atentar à LGPD. Quando são  
coletados dados de reconhecimento facial, passamos a lidar com dados pessoais sensíveis.



E os dados que já foram coletados? O famoso “legado”?

DÚVIDAS
COMUNS

Legítimo interesse embasa ações de marketing??

Também deverão ser legitimados, ou seja, adequados a finalidade, eliminados quando em excesso e  
coletado o consentimento quando necessário.

Nem todas, ainda existem opiniões conservadoras, de forma que legitimaria o contato com clientes atuais e  
antigos, como ex alunos. Cuidado, pois não se trata de um cheque em branco, se fosse tão abrangente não  
haveria sentido a existência da própria lei.



Whatsapp, o que tem a ver com isso?

Revogar o consentimento quer dizer apagar todos os dados?

DÚVIDAS
COMUNS

Ações de sensibilização são extremamente necessárias, pois uma simples conversa no whatsapp pode  
acabar em vazamento de dados pessoais e consequentemente infração à LGPD.

Não, pois sera necessário identificar quais dados possuem base legal ( por exemplo, quando exigido por lei).  
Neste caso deverão ser armazenados pelo prazo legal. Perceba que esta sempre vinculado à finalide.



OBRIGADA !



14 a 18 de Setembro

A transformação digital não é uma necessidade atual. A 
Educação 5.0 já é uma realidade, sendo impossível o avanço 

das instituições de ensino sem o uso da tecnologia. 

Diante de tantas mudanças, é inegável a urgência de se 
debater sobre este assunto. 

O HUMUS CONNECT chega para conectar as instituições de 
ensino com as melhores soluções digitais disponíveis.

Saiba mais – clique aqui 

Evento Gratuito

26 e 27 de Agosto 

Saiba mais – clique aqui

------------------------------------------------------

https://www.humus.com.br/humus-connect
https://www.humus.com.br/humus-connect
https://www.humus.com.br/forum-captacao-permanencia-alunos
https://www.humus.com.br/forum-captacao-permanencia-alunos


Continue se capacitando com nossos  
cursos online!

http://humusead.com.br/courses/professor-gestor-o-novo-papel-docente
http://humusead.com.br/courses/captacao-retencao-e-saude-financeira-para-escolas
http://humusead.com.br/courses/planejamento-estrategico-na-pratica-para-empresas
http://humusead.com.br/courses/retencao-de-alunos-relacionamento-e-geracao-de-vinculo
http://humusead.com.br/courses/gestao-de-custos-e-orcamentos-em-escolas-melhorando-suas-margens-de-rentabilidade
http://humusead.com.br/courses/orcamento-nas-instituicoes-de-ensino
http://humusead.com.br/courses/captacao-e-retencao-de-alunos-no-ensino-superior-ideias-praticas-com-o-padrao-3as
http://humusead.com.br/courses/gestao-eficaz-da-secretaria-academica
http://humusead.com.br/courses/combate-a-inadimplencia-educacional
http://humusead.com.br/courses/captacao-de-alunos-como-criar-e-vender-sua-proposta-de-valor
http://humusead.com.br/courses/planejamento-estrategico-na-pratica-para-empresas


Assista Assista Assista

AssistaAssistaAssista

Como montar um blog 
gratuito para seus alunos 

acessarem?

Família e Escola – Como 
estreitar os vínculos durante o 

isolamento social?

Gestão da Aprendizagem a 
distância: como avaliar os 

estudantes?

Gestão Remota de Pessoas
Como engajar a equipe em 

tempo de quarentena?

Gestão da Qualidade e 
Aprendizagem Remota na 

Educação Superior Frente a 
Covid-19

Educação 5.0 – O impossível 
não existe mais: Ideias para o 

presente, vindas do futuro

E-Book
Liderança e educação

Baixar

E-Book
Liderança e gestão do capital 

humano nas instituições
de ensino

Baixar

E-book
Revista Inspirações –

Educação na Finlândia

Baixar

https://www.youtube.com/watch?v=qoCJD8sD68E&list=PLVi6Q-mHYNtoOUSiM9_Ui2sXiyoHSj9pr&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=QCDkaHtSwLI
https://www.youtube.com/watch?v=4ORZpeuLzDI&list=PLVi6Q-mHYNtoOUSiM9_Ui2sXiyoHSj9pr&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=UsymEevp8f4&list=PLVi6Q-mHYNtoOUSiM9_Ui2sXiyoHSj9pr&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=qG1dcPyhPhk&list=PLVi6Q-mHYNtoOUSiM9_Ui2sXiyoHSj9pr&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=riJeK_bUK-0&list=PLVi6Q-mHYNtoOUSiM9_Ui2sXiyoHSj9pr&index=6
https://www.humus.com.br/
https://www.humus.com.br/ebook-lideranca-educacao
https://www.humus.com.br/ebook-lideranca-e-gestao
https://www.humus.com.br/revista-inspiracoes


Obrigado por participar do GEduc 2020!

Para nós é uma grande honra poder
contribuir e agregar valor a você e sua instituição 

de ensino.

Equipe HUMUS


