LEI GERAL DE
PROTEÇÃO DE DADOS
SAIBA COMO ADEQUAR
O SEU COWORKING

QUEM SOMOS
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UMA PARCERIA DE SUCESSO

O Conexa é o Software líder no
Brasil para gestão de coworkings
e

escritórios

compartilhados

atendendo atualmente mais de
700 espaços espalhados em todos
os estados.

Lucas Macedo
Advogado com forte atuação nas áreas de direito civil e do
consumidor, com ênfase na adequação de empresas a novas
tecnologias. Pós-graduado em Direito Público pela Faculdade
Baiana de Direito e pós-graduando em Direito Processual Civil
pela

Faculdade

Damásio.

Possui

certificação

em

“LGPD,

Segurança de dados e Responsabilidade Digital” pela PUC-RS.

Estar em conformidade com a
Lei Geral de Proteção de Dados
é muito mais do que uma
obrigação legal. É uma
exigência do mercado e um
diferencial competitivo!

INTRODUÇÃO
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LEI GERAL DE
PROTEÇÃO DE DADOS
A LEI FEDERAL N. 13.709/2018

A Lei Geral de Proteção
de
Dados,
também
denominada de "LGPD", é
a lei que regulamenta a
proteção
dos
dados
pessoais
pessoas

de todas as
naturais
no

Brasil,
tendo
como
premissas os direitos à
liberdade e à privacidade.

Para conhecer o teor da LGPD, escaneie o QR Code ao lado

O QUE VOCÊ PRECISA SABER
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COMO SABER SE O SEU COWORKING
PRECISA SE ADAPTAR À LGPD?
Como a LGPD protege os dados pessoais das
pessoas naturais, toda e qualquer empresa do ramo
público ou privado que possua funcionários e/ou
consumidores/ pessoas físicas terão que se adaptar
às normas da Lei.

QUAIS OS DADOS PESSOAIS QUE SEU
COWORKING POSSUI?
Dado pessoal é qualquer informação que identifique ou possa identificar uma pessoa
física. Exemplos de dados que certamente o seu Coworking possui são: RG, CPF, email, endereço, dados de faturamento, dentre outros.
O dado pessoal sensível é aquele que pode ensejar alguma distinção ou discriminação
do titular, tais como origem racial/étnica, convicção religiosa etc..

EM QUE HIPÓTESE LEGAL SE
ENQUADRA O COWORKING?
A atividade empresarial exercida pelo Coworking se
enquadra na hipótese de tratamento de dados
prevista no art. 7º, inciso V, da LGPD. É a situação
na qual o tratamento desses dados é fundamental
para a própria execução do contrato firmado entre
as partes.

O QUE VOCÊ PRECISA SABER
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QUAIS OS DIREITOS DOS TITULARES
DOS DADOS?
Os direitos dos titulares dos dados estão previstos
no art. 18 da LGPD e são: confirmação do
tratamento; acesso e eventual correção dos dados;
anonimização, bloqueio ou exclusão de dados
desnecessários; portabilidade dos dados; eliminação
dos dados pessoais; informações sobre a negativa de
consentimento; revogação do consentimento;
dentre outros.

O CONSENTIMENTO É NECESSÁRIO
PARA UTILIZAR OS DADOS PESSOAIS?
Há algumas hipóteses em que o consentimento é dispensado, mas, no caso dos
Coworkings, o consentimento é obrigatório. O consentimento deve ser obtido de
forma escrita, no instrumento contratual ou por meio de manifestação apartada do
titular.

O QUE DEVE SER OBJETO DE
REGISTRO DE ATIVIDADES?
O Coworking deve manter o registro de toda e
qualquer atividade de tratamento dos dados que
realizar, destacando o agente de tratamento que a
executou, a finalidade do uso e outras informações
que se mostrarem pertinentes.

AVALIAÇÃODE RISCOS
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AGORA VAMOS TESTAR O
ATUAL NÍVEL DE ADEQUAÇÃO
DO SEU COWORKING
SEGUNDO AS REGRAS
ESTABELECIDAS PELA LGPD

QUESTIONÁRIO
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AVALIAÇÃO DE RISCOS
Assinale as opções que o seu Coworking já efetue, possua ou adote os
procedimentos abaixo elencados.
NO SEU INTERNO, HÁ A TRIAGEM ENTRE DADOS PESSOAIS DE CLIENTES
PESSOAS FÍSICAS E PESSOAS JURÍDICAS?
SEUS CLIENTES PESSOAS FÍSICAS FORNECERAM O CONSENTIMENTO
PARA TRATAMENTO DE DADOS EM CONTRATO OU POR OUTRA FORMA?
SEUS CLIENTES PESSOAS FÍSICAS SABEM PARA QUE E DE QUE FORMA
OS SEUS DADOS PESSOAIS ESTÃO SENDO TRATADOS?
SUA ORGANIZAÇÃO INTERNA SETORIZA O ACESSO AOS DADOS PELA
PERTINÊNCIA FUNCIONAL DO COLABORADOR?
CASO O SEU CLIENTE PEÇA AGORA PARA TER ACESSO A TODOS OS
DADOS PESSOAIS DELE, VOCÊ CONSEGUE CUMPRIR O PEDIDO?
AO FIM DA RELAÇÃO CONTRATUAL, SE O CLIENTE PEDIR PARA QUE OS
DADOS DELE SEJAM EXCLUÍDOS, VOCÊ CONSEGUE ATENDER O PEDIDO?
A SUA EQUIPE DE COLABORADORES POSSUI TREINAMENTO PARA
GESTÃO DE DADOS E RESPEITO À PRIVACIDADE?
EXISTE ALGUÉM QUE SEJA PESSOALMENTE RESPONSÁVEL PELO
TRATAMENTO PELOS DADOS PESSOAIS DOS CLIENTES?
EXISTE ALGUMA MEDIDA DE SEGURANÇA PARA EVITAR VAZAMENTO,
DESTRUIÇÃO, PERDA OU OUTROS INCIDENTES DOS DADOS PESSOAIS?
EXISTE REAL CONTROLE DE COMO OS DADOS DOS CLIENTES SÃO
TRATADOS ON E OFF LINE?

DIAGNÓSTICO
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RESULTADO
Atribua um ponto para cada alternativa marcada e confira o resultado da sua
pontuação abaixo.

10 PONTOS
Parabéns! O seu Coworking já está no caminho
certo para adequação à LGPD, devendo apenas
aparar algumas arestas, caso sejam necessárias.

DE 5 A 9 PONTOS
Uma parte do caminho está trilhado, mas o seu
Coworking ainda não possui a estrutura necessária
para estar adequada à LGPD.

DE 0 A 5 PONTOS
Cuidado! Ainda há muito a se fazer. Inicie
imediatamente o seu processo de adequação, para
que a bomba não estoure no seu negócio. Mas não
se desespere. Esse E-book vai te auxiliar a dar os
primeiros passos!

PRIMEIROS PASSOS
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Para que a adequação seja realizada de forma satisfatória e confira a segurança
necessária para o seu Coworking e para os seus clientes, é necessário que o
processo ocorra com a colaboração de três setores: o jurídico, o administrativo
e o de tecnologia da informação.

JURÍDICO
Jurídico
Criação de política de privacidade, reestruturação do contrato e/ou termos de
consentimento, elaboração de aditivos de contratos com colaboradores etc.
Processos Administrativos
Revisão de dinâmica interna, setorização de acesso aos dados pela função
exercida, determinação de quem será o DPO (Data Protection Officer) etc.
Tecnologia da Informação
Opções de armazenamento de dados, orientar sobre as formas de tratamento
dos dados, suporte para manipulação dos sistemas digitais etc.

PASSO A PASSO
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CAMINHO PARA ADEQUAÇÃO
FASE PREPARATÓRIA
Definição de um comitê interno
Monte uma equipe de adequação,
incluindo a tríade dos pilares:
jurídico, administrativo e TI.

Base e triagem dos dados
Identifique quais os dados pessoais
que possui e classifique-os quanto ao
titular e à espécie.

Análise dos processos internos
Observe a logística de processos e
categorize os dados necessários para
o exercício de cada função.

Identificação das falhas
Verifique erros ou inadequações que
deverão ser corrigidos nos processos,
contratos e demais políticas internas.

Elaboração do Relatório de
Impacto à Proteção de Dados RIPD
Produzir o RIPD, documento que
contém a forma como os dados
pessoais
serão
tratados,
a
identificação
dos
agentes
de
tratamento, as medidas para sanar os
riscos etc..

Cronograma de atividades
Enumere as ações que serão
necessárias para a adequação e,
depois, estabeleça os prazos e agentes
responsáveis para o cumprimento de
cada uma delas.

PASSO A PASSO

PÁGINA 11

CAMINHO PARA ADEQUAÇÃO
FASE DE IMPLANTAÇÃO
Escolha do Encarregado de
Dados (Data Protection Officer
- DPO)
Decida quem será o DPO, que
funcionará como elo entre a empresa,
os titulares dos direitos e Autoridade
Nacional de Proteção de Dados ANPD.

Definição dos Agentes de
Tratamento
Estabeleça
quais
colaboradores
realizarão o tratamento dos dados e
de que forma, em nome da empresa.

Capacitação técnico-jurídica
Realize palestras, workshops, cursos
para que toda a sua equipe de
colaboradores entenda o processo de
adequação do seu Coworking.

Reestruturação de sistemas
Promova as mudanças necessárias
relativas aos processos internos,
contemplando desde a coleta dos
dados até o término do tratamento
dos dados.

Adequação documental
Realize as alterações que se fizerem
necessárias por meio de aditivos
contratuais e elabore ou modifique a
política interna de privacidade e do
uso dos dados.

Revisões Periódicas
Agende um período específico para
que seja feita uma revisão dos
processos internos, com a finalidade
de averiguar se tudo está em
consonância com a LGPD.

DESCUMPRIMENTO
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SANÇÕES POSSÍVEIS
A LGPD dispõe, em seu art. 52, acerca das penalidades que o agente de
tratamento de dados pode sofrer pelo descumprimento das normas previstas na
lei.
Advertência
Advertência formal, com indicação
de prazo para correção das
inadequações.
Publicização da Infração
Pode ocorrer após a devida
apuração
e
confirmação
da
ocorrência da infração.
Suspensão Parcial ou Total das
Atividades ligadas ao Tratamento
de Dados
Pode ocorrer pelo período máximo
de 6 (seis) meses, sendo prorrogável
por
igual
período,
até
a
regularização da atividade de
tratamento.

Multa simples ou diária
Pagamento de valor pecuniário de até
2% (dois por cento) do faturamento da
pessoa jurídica de direito privado a R$
50.000.000,00 (cinquenta milhões de
reais) por infração.
Bloqueio ou Eliminação dos Dados
Pode ocorrer até a regularização da
infração.
Proibição Parcial ou Total das
Atividades ligadas ao Tratamento de
Dados
Pode ocorrer em situações mais
gravosas e por infrações reiteradas.

A escolha da penalidade a ser imputada levará em conta diversos aspectos, tais
como a gravidade da infração, os direitos pessoais lesados, a existência de máfé do infrator, eventual vantagem econômica auferida, a condição econômica do
infrator, a reincidência ou não da conduta, a cooperação do infrator, a adoção
imediata de condutas corretivas, dentre outros.

EXCLUSIVIDADE CONEXA
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O CONEXA ESTÁ DISPONIBILIZANDO, DE
FORMA EXCLUSIVA PARA OS SEUS CLIENTES,
UMA CONSULTORIA JURÍDICA
INDIVIDUALIZADA*, POR TEMPO LIMITADO.
MARQUEM O SEU HORÁRIO POR MEIO DO LINK:
HTTPS://CONEXA.APP/CONSULTORIALGPD/.

OU PELO QR CODE ABAIXO:

*SUJEITO À DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO

ESPERAMOS TER AJUDADO A
DAR O PRIMEIRO PASSO
PARA MAIS INFORMAÇÕES:
CONTATO@LUCASMACEDO.ADV.BR

