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LGPD: A QUEM SE APLICA, AFINAL?
Muitas empresas ainda têm dúvidas quanto à aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
Preparamos o informativo abaixo para esclarecimentos sobre esse tema tão importante e atual.

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que entrou em vigor no país em 18 de
setembro de 2020, surgiu em meio a um cenário caótico de ciberataques e vazamentos
de dados. Visando garantir maior segurança jurídica, a lei determina obrigações para
empresas no tocante à

coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de

dados pessoais, tanto online quanto offline.
A lei aplica-se a qualquer operação de tratamento de dados pessoais, realizada por

pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado,
independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados
os dados, desde que: (i) a operação de tratamento seja realizada no território nacional;
(ii) a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou
serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional; ou (iii)
os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional.

Para isso, todas as empresas - sejam elas pequenas ou grandes - que possuam uma base
de dados pessoais, deverão obrigatoriamente realizar a chamada "implementação de
LGPD", que consiste na elaboração de políticas internas e criação de estruturação para
o tratamento de dados pessoais, de forma a garantir a conformidade com a LGPD. Ainda
está em dúvida? Não se preocupe,

na próxima página, você encontrará um breve

questionário de perguntas e respostas, em formato de QR Code, que esclarecerá
se a sua empresa precisa se adequar à LGPD.

E SE MINHA EMPRESA NÃO SE
ADEQUAR?

Muito além das
multas: não aplicar

A legislação prevê expressivas multas e penalidades em caso
de não cumprimento dos requisitos - que passaram a valer a
partir de

1 de agosto de 2021.

a nova lei pode
abalar a reputação
diante de clientes e
a confiança em seus

Dentre elas, podemos citar as multas pecuniárias de 2% do

produtos e serviços!

faturamento bruto da empresa até R$ 50 milhões, e até
mesmos outras sanções ainda mais severas, como
até mesmo

bloqueio e

eliminação do banco de dados pessoais!

O acompanhamento e aplicação dessas penalidades é de
responsabilidade da Autoridade Nacional de Proteção de
Dados (ANPD), órgão vinculado ao Governo Federal.

veja aqui se a sua
empresa já está

A LGPD é lei, e portanto, se aplica a todas as empresas
públicas e privadas, além das pessoas físicas que realizem o
tratamento de dados pessoais, de brasileiros ou estrangeiros
no país.
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Franco Advogados possui uma equipe de especialistas

prontos para auxiliá-lo nessa jornada. Para maiores
informações, entre em contato conosco!
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