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Titular:  pessoa à qual os dados pessoais se referem

Ativo:  todo bem com valor para dada organização, não necessariamente valor econômico.

Compliance:  significa “conformidade”, não apenas com a lei e demais normas, mas com toda 
uma cultura de ética, respeito e privacidade.

Agentes de Tratamento: todo sujeito, pessoa física ou jurídica, que 
realiza tratamento de dados pessoais. 

Dados Pessoais: conjunto de dados relativos a pessoas físicas (seres humanos), que, por 
meio deles, são identificados ou identificáveis. 

Privacidade: habilidade de uma pessoa controlar a exposição e a disponibilidade de 
informações acerca de si. 

É o Direito ao respeito pela vida privada de uma pessoa.
Tratamento: toda operação com dados pessoais. 

Glossário
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O Guia 

Trata-se de uma pequena cartilha informativa que visa difundir noções básicas sobre 
a Lei Geral de Proteção de Dados, bem como dos direitos e obrigações delas 

decorrentes, aos funcionários públicos do município de Salvador.  
Acadêmico de Direito 
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Introdução 

MARÇO [2020]

Reflexões sobre proteção de dados e privacidade.

Requisitos do Tratamento

Não seja pego desprevenido!

Conceitos 
Noções importantes para entender a Lei Geral de Proteção de Dados

Quando uma organização pode tratar meus dados pessoais?

Os Direitos dos Titulares
Os seus direitos e das demais pessoas!

Quais são meus deveres?

Colabore
Só cumprir seus deveres não é o suficiente
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Lei Geral de Proteção de Dados 



GUIA PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

1. Introdução



GUIA PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

•Já foi importunado com ligações ou e-mails de publicidade de empresas que você não se 
lembra de jamais ter entrado em contato?  

Antes de iniciarmos, reflita:

•Já forneceu, em algum estabelecimento, o seu CPF em troca de descontos? Alguma 
dessas vezes você foi informado sobre o uso que se daria do mesmo? 

•Já lhe ocorreu de navegar pela internet e ser surpreendido com anúncios ou informações 
tão precisas que você tenha sentido que seu computador ou celular esteja lendo a sua 
mente?

•Alguma vez já sentiu sua privacidade ou a privacidade de terceiro sendo violada com 
essas práticas?

 

•E no seu trabalho? Você já teve que preencher fichas, formulários ou qualquer outro 
documento, com informações suas ou de terceiros, muito além do necessário para o fim 
pretendido? 

•Para receber um serviço público você já teve que preencher informações muito além do 
necessário para a efetiva entrega do serviço?

Introdução 
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Sem que você sequer percebesse, a sua privacidade foi silenciosamente invadida! 

Talvez você ainda não tenha percebido (o que é até compreensível, vivemos tanto tempo 
nas redes sociais que às vezes esquecemos o valor da privacidade), mas os impactos que 
esses dados pessoais  podem causar nas mãos erradas, não apenas ao indivíduo, mas à 
própria coletividade, podem ensejar mudanças nos rumos de um país inteiro. E elas 
aconteceram. 

Por anos, empresas, governos, políticos em campanha e todo tipo de organização usaram e 
abusaram dos dados pessoais de milhões de pessoas, incluindo você. Coletando muito 
mais informações do que, de fato, precisavam para os propósitos que declaravam, não 
sendo transparentes com as pessoas em relação ao uso que, de fato, davam a esses 
dados, comercializando seus dados pessoais com terceiros e até mesmo monitorando o 
seu comportamento. 

 

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) foi concebida para ser mais uma arma com a qual 
você pode lidar com os incidentes relacionados com os seus dados pessoais, e a sua 
privacidade, regulando o uso de dados pessoais, inclusive quando tratados pelo Poder 
Público, para que tais dados sejam tratados. Todos, tanto do setor público, quanto do 
privado, precisam estar cientes de seus direitos e deveres. Isso inclui você, Servidor Público 
Municipal! 

Ou seja, não há serviços públicos sem o conhecimento adequado dos dados. 

O escândalo do Facebook-Crambridge Analytica, que inaugurou um dos maiores riscos 
conhecidos hoje a democracia moderna, a empresa Cambridge Analytica, pelo que se 
anuncia, de forma completamente desonesta, captou os dados de milhões de usuários do 
facebook e os utilizou para criar perfis psicológicos do usuário, que, por sua vez, foram 
utilizados para manipulá-los durante as eleições de seus respectivos países, fazendo uso 
de seus piores medos e seus maiores desejos contra eles, isolando-os em uma bolha de 
desinformação, para influenciá-los a votar no candidato contratante da empresa. 

Descoberta, a Cambridge Analytica fechou as portas, em meio a um escândalo que abalou o 
mundo, mas a ameaça que ela revelou existir continua bem real. Em outro caminho, não se 
pode ignorar que é absolutamente essencial para a consecução dos serviços públicos que 
sejam sabidos os dados essenciais para a sua implementação. 

Esses fatos podem até parecer desconexos, mas a realidade é que todos se relacionam 
com o tratamento de dados pessoais, isto é, operações envolvendo informações capazes 
de identificar, direta ou indiretamente, um de nós, um ser humano.  



GUIA PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

2. Conceitos
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Noções importantes para entender a LGPD!

Do que trata a LGPD?    

O que são dados pessoais?  
Todo e qualquer dado ou informação que pode ser associada, direta, quando é possível 
identificar o sujeito apenas com aquela informação – imagine uma foto ou um exame de 
DNA, ou indiretamente, quando é necessário de mais informações extras para identificar o 
sujeito – imagine a placa de um carro, você precisará ter acesso ao sistema do DETRAN 
para identificar alguém com ela. 

 

A Lei 13.709/2018 define, em linhas gerais, como e sob quais condições os dados pessoais 
podem ser tratados no Brasil, definindo as hipóteses em que o tratamento pode ocorrer, os 
direitos dos titulares, as obrigações das organizações na adoção de um programa de 
governança de privacidade e as consequências da desobediência a Lei. 

Conceitos 

Titulares: titular é a pessoa à qual o dado pessoal se refere, a pessoa a ele associada e que pode, 

por meio dele, ser identificada. No caso de uma fotografia, por exemplo, é a pessoa que foi 

fotografada. 

Tratamento/Processamento: termo genericamente utilizado para toda e qualquer operação, 

independente do meio em que se realize (físico ou digital) que envolva dados pessoais. Ou seja, 

Tratamento é qualquer ação, inclusive o mero armazenamento, com dados pessoais.

 

Agentes de Tratamento: as figuras solidariamente responsáveis pela conformidade com a Lei e 

pela proteção da privacidade de dados dos titulares, o controlador, aquele que define os fins e os 

meios do tratamento, e o operador, aquele que trata dados em nome, por conta e sob orientação 

do controlador. 
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a)  Controlador

b)  Dado pessoal indireto

Teste seus conhecimentos! 
1°) Quais agentes de tratamento são responsáveis por definir  a finalidade do tratamento? 

b)  Operador

2°) A cópia de um documento de identidade é: 
a)  Dado Pessoal Direto

a)  Fotos de um sujeito na internet
b)  Plantas de uma construção em um notebook 

3°) O que não é regulado pela LGPD? 

c)  Uma ficha de cadastro

R = a; a; b
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3. Requisitos 
do tratamento
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2°) A organização pode esconder dos titulares os usos de seus dados pessoais. 

Os princípios, que orientam o tratamento dos dados pessoais são dez, a finalidade, a 
adequação do tratamento à finalidade informada, a necessidade (não se deve tratar dados 
pessoais além do necessário para a finalidade proposta), o livre acesso (os titulares devem 
poder acessar seus dados), a qualidade (os dados pessoais devem ser exatos, claros, 
relevantes e atualizados), a transparência, a segurança, a adoção de medidas preventivas, 
a não discriminação e a prestação de contas (os agentes de tratamento devem ser 
capazes de provar sua conformidade com a lei, mantendo, para isso, documentos 
comprobatórios).  

A finalidade especificada é especialmente importante para os servidores que trabalhem 
com atendimento ao público, já que será sua responsabilidade aclarar o “porquê” de 
aqueles dados estarem sendo requeridos.  Esse termo refere-se ao fato de que a finalidade 
do tratamento não pode ser genérica, devendo, ainda, ser legítima (não ferir a lei) e 
expressa (deve ser informada ao titular antes do começo de qualquer operação de 
tratamento).    

Pronto para testar seus conhecimentos?
1°) Os agentes de tratamento devem manter documentos que comprovem 
sua conformidade a lei. 
a)  Verdadeiro

Quando uma organização pode tratar meus dados pessoais? 

b)  Sempre após elas darem o consentimento expresso. 

a)  Verdadeiro

c)  Nunca

A LGPD não proibiu o tratamento de dados pessoais, apenas restringiu!  Nenhuma 
organização, pública ou privada, funciona sem tratamento de dados pessoais, mas hoje 
esse tratamento precisa cumprir três requisitos:  uma base legítima de tratamento, uma 
finalidade especificada e a obediência aos princípios do tratamento.

Quanto à base legítima, existem dez bases legítimas acobertadas pela lei, dentre as quais 
a mais conhecida é o consentimento e a mais importante para o poder público é a execução 
de políticas públicas, estejam estas previstas em leis, regulamentos ou mesmo contratos.

b)  Falso

b)  Falso

a)  Após explicar a finalidade. 

R = a; b; a. 

3°) Você trabalha com atendimento de pessoas, quando você deve colher os dados 
pessoas delas? 

Requisitos do
tratamento 
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4. Os direitos 
dos titulares
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1°) O Titular pode exigir, sempre que possível, que seus dados pessoais 

3°) Qual o direito do titular que permite a correção ou 

a)  Informação. 

são suficientes para que o titular seja considerado “informado”. 
a)  Verdadeiro
b)  Falso

Em primeiro lugar, Direito a informação, este pode ser descrito como o direito do titular dos 
dados de obter informações claras, precisas e em linguagem simples e inteligível a respeito 
do tratamento de seus dados, devendo ser observado antes do início de qualquer espécie 
de tratamento de dados pessoais por meio da especificação da finalidade, bem como 
sempre que o titular requerer informações a respeito do uso de seus dados. 

Conheceu seus direitos? 

O Direito de retificação, por sua vez, é o Direito do Titular de corrigir eventuais dados que 
estejam equivocados ou desatualizados sobre si. O Direito ao esquecimento concede ao 
Titular o Direito de  anonimização, bloqueio ou exclusão de dados que tenham se tornado 
desnecessários, isto é,  quando uma das seguintes hipóteses ocorrer: a finalidade para o 
qual o tratamento dos dados decorreu foi atingida, tenha se tornado impossível, tenha se 
extinguido, a organização não mais a persiga ou os dados coletados não sejam mais 
necessários para atingi-la. 

2°) Informações espalhadas no meio de um contrato complexo 

atualização de dados pessoais incorretos ou desatualizados?

a)  Verdadeiro

b)  Esquecimento

sejam compartilhados diretamente de um Controlador para outro. 

c)  Retificação

R = a; b; c;  

Por sua vez, o Direito de Portabilidade é o direito do titular dos dados de receber uma cópia 
de todos os dados pessoais atinentes à sua pessoa que estejam em poder da organização, 
ou de requerer que citada cópia seja enviada diretamente a outro controlador. Já o Direito 
de Retirada do Consentimento garante ao Titular que, caso o Tratamento de dados seja 
pautado em seu consentimento, este possa, a qualquer tempo e de modo não mais 
complexo do que aquele com o qual seu consentimento foi colhido, retirar o citado 
consentimento e demandar a eliminação, bloqueio ou anonimização de seus dados 
pessoais tratados com base nele. 

b)  Falso

Os seus direitos e das demais pessoas!

A LGPD conferiu aos Titulares uma série de direitos em relação as organizações que tratam 
seus dados pessoais.  Isso incluí você, enquanto titular, mas também incluí as pessoas 
cujos dados pessoais são entregues a sua confiança, então fique atento! Vamos aprender 
esses Direitos? 

Os direitos dos
titulares 
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5. Quais são 
meus deveres?
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Sabemos que o caminho é longo e algumas mudanças culturais levam tempo, mas 
contribua e faça a sua parte!  

 Se policie sobre as conversas que você tem, dentro e fora do trabalho; evite falar sobre 
informações e pessoas com quem você tem contato em razão de sua função, exceto 
quando necessário à mesma. 

Lembre-se sempre: os dados pessoais pertencem aos titulares dos dados, e, por isso 
mesmo, o seu uso deve ser limitado às finalidades para as quais foram coletadas. Por isso 
mesmo, apenas use os dados pessoais dentro do estrito limite necessário para o adequado 
exercício de suas funções.

Ninguém gosta de fofoqueiros! Não divulgue os dados pessoais aos quais você tenha 
acesso, sejam de terceiros ou de seus colegas, para quem não precise, para o exercício de 
suas funções, ter conhecimento dos mesmos... Nem mesmo conversando nas pausas para 
o cafezinho! O sigilo é parte integrante de seus deveres funcionais! 

A Lei exige uma verdadeira mudança cultural de todos nós! Existem muitas práticas em 
nosso dia a dia que precisam ser repensadas.  

Aja com segurança! Não use ativos da tecnologia da informação (computadores, arquivos, 
pen drives, HDs Externos...) para fins estranhos à sua função, lembre-se que esses ativos 
pertencem ao poder público! Além disso não compartilhe senhas pessoais, chaves ou 
cartões de acessos, bem como demais documentos que lhe possibilitem acesso a ativos da 
tecnologia da informação! 

Viu algo de errado? Alerte ao seu superior! 
A adequação a LGPD é um trabalho árduo que exige a participação de todos.

Vamos dar uma olhada?

Não seja pego desprevenido!

Na condição de funcionário público você possui a prerrogativa de ter acesso a diversos 
dados pessoais, mas tais prerrogativas importam, também, em maiores deveres! Se atente 
e não cometa erros, pois você pode ser responsabilizado! Cumprir seus deveres funcionais 
não será nenhum ‘bicho de sete cabeças’, mas você precisa estar atento: 

Não é anormal, dentro do poder público, que papéis contendo informações de terceiros 
sejam utilizados como rascunho. Isso não é mais aceitável. 

Devemos compreender que o titular tem direito a saber o que é feito com seus dados 
pessoais, por isso, quando questionados devemos, sempre que possível, informa-los ou, ao 
menos, indicar como eles podem obter essas informações!

Quais são meus 
deveres? 
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6. Colabore!
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Para que uma cultura de privacidade seja disseminada, nós precisamos do efetivo 
envolvimento de todos. 

Pois sem educação, alcançar um novo patamar cultural é impossível. 

Cumprir os deveres funcionais é importante, mas apenas isso não basta para garantir a sua 
privacidade e a de todos os demais!  Sem a sua constante colaboração será extremamente 
difícil garantir a privacidade de todos. Colaborar não é difícil e você pode ajudar muito, 
fazendo pouco! 

Se envolva!

Ensine! 

Só cumprir seus deveres não é o suficiente!

Atitudes simples, como comunicar ao seu supervisor da existência de formulários ou 
outras formas de coleta de dados que requeiram informações além das necessárias já são 
um gigantesco passo! Você também pode ajudar a divulgar uma cultura de privacidade, 
avisando e informando a colegas sobre seus direitos e deveres ou sugerir formas que 
tornem o tratamento de dados pessoais mais eficiente. 

O que realmente importa é a sua colaboração! 

Afinal, quanto mais pessoas estão envolvidas em projetos culturais, mais pessoas se 
interessam por eles. 

Promova! 
Informe a colegas, amigos e familiares sobre os seus direitos, para que eles possam cobrá-
los. Lembre-se, conhecimento é poder! 

Denuncie! 
Sempre que constatar uma conduta violadora da privacidade! 

Lembre-se: sem a sua colaboração, a privacidade de todos fica comprometida! 

Quais são meus 
deveres? 
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