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1 – QUEM SOMOS
O escritório

• NBF|A é um escritório brasileiro especializado em assessoria jurídica empresarial,
composto por profissionais com sólida formação acadêmica e ampla no atendimento de
clientes internacionais, nos mais diversos setores do mercado.

Áreas de atuação:
- Privacidade e Proteção de
Dados
- Corporate | M&A
- Energia e Infraestrutura
- Contratos Comerciais
- Tributário e Contencioso
Tributário
- Solução de Disputas,
Contencioso e Arbitragem
- Direito Público e
Regulatório
- Startups e Inovação
- Compliance

Principais industrias:
- Construção
- Energia
- Infraestrutura
- Ind. Química
- Serviços profissionais
- Alimentação
- Serviços públicos
- Engenharia
- Tecnologia

Reconhecimentos Recentes
- IFLR: Corporate|M&A,
Project Development,
Banking & Finance
- Legal 500: Corporate|M&A
- Leaders League: Startups &
Innovation
- ITR 2020: Tax Controversy
- Chambers: Rosi Costa Barros
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2 - LGPD
Principais Aspectos
• Lei Nº 13.709/18, alterada pela Lei nº 13.853/19.
• Entrada em vigor parte geral: Setembro 2020.
• Dados pessoais: informação relativa a uma pessoa singular
identificada ou identificável.
• Dados pessoais sensíveis: Dado pessoal sobre origem racial ou
étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato
ou a organização de carácter religioso, filosófico ou político,
dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou
biométrico quando vinculado a uma pessoa natural.
• Tratamento de dados pessoais: É toda operação realizada com
dados pessoais (armazenamento, coleta, processamento,
modificação, recepção, etc).
• Bases legais para o tratamento de dados pessoais:
consentimento, legítimo interesse, execução de contrato,
exercício de direito, etc).
• Princípios gerais (finalidade, necessidade, adequação,
segurança, prestação de contas, etc)
• Direitos dos titulares (acesso / informação, retificação,
exclusão, revogação consentimento, etc)
• Agentes de tratamento: controlador, operador e encarregado.
• ANPD
• Aplicação/Sanções.

Código
Civil

Constituição
Federal

Marco Civil
da Internet

LGPD

3 - ADEQUAÇÃO À LGPD
Organização em 4 Fases
2. Mapeamento de Dados – Principais
Atividades:
• Mapear o fluxo de dados identificados ou
identificáveis que circulam na organização
(elaboração do “ROPA”).
• Entender e documentar como são recebidos,
armazenados, processados e para onde
fluem esses dados ao longo da operação.
• Disponibilizar um ponto de partida para
execução das tarefas ref. à Fase 3 (Análise
Legal).
• Realizado por meio de entrevistas com
responsáveis
das
áreas
da
empresa
(possibilidade de realização por software
contratado junto à empresa especializada).

4. Implementação - Principais Atividades:
• Elaboração ou revisão de políticas de
privacidade.
• Elaboração ou revisão de documentos
necessários à obtenção pela Sociedade de
consentimentos de titulares ou tratamentos
de dados com base em legítimo interesse.
• Elaboração de Relatório de Impacto à
Proteção de Dados (se aplicável).
• Elaboração de minutas de contratos e
cláusulas contratuais a serem adotadas pela
Sociedade junto a associados, fornecedores,
entre outros.
• Políticas de retenção de documento
• Demais medidas necessárias.
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1. Planejamento - Principais Atividades:
• Organização das equipes de trabalho.
• Definição de objetivos e cronograma.
• Treinamento.
• Auxílio à identificação das áreas e bases
de dados críticas para o negócio da
empresa e que deverão ser objeto do
mapeamento de dados.

3. Análise Legal - Principais Atividades:
• Análise
legal
do
resultado
do
mapeamento de dados.
• Definição das bases legais para os
tratamentos de dados realizados.
• Identificação de medidas a serem
adotadas cf. tratamentos realizados
(e.g. com base em consentimento ou
legítimo interesse, tratamento de dados
sensíveis, etc).
• Análise dos principais riscos jurídicos
decorrentes dos tratamentos de dados
realizados.
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3 - ADEQUAÇÃO À LGPD
Conclusão
Efetivo
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Documentado
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