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comunicação e marketing
ABDE – 11 de julho de 2019.

LGPD – Lei Geral de Proteção de
Dados (Lei nº 13.709/18)
o A lei brasileira foi inspirada no GDPR – Regulamento da EU
o A vigência da lei brasileira começa em agosto de 2020.

o Muitas dúvidas brasileiras serão esclarecidas pela autoridade nacional.
o Pode-se levar em conta a experiência da aplicação do GDPR
o É quase impossível adaptar as empresas à lei sem ter ferramentas de
segurança da informação já implementados.
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Reflexões e Dicas
Email - marketing

Política de Privacidade
Consentimento deve atender cada necessidade específica (granular)
Pensar a adequação à LGPD como mudança de mentalidade das organizações brasileiras. Privacy
by design. Dados solicitados na medida da finalidade. Lembrar que o controlador deverá justificar
o legítimo interesse.
Multas altas que poderão impactar a continuidade dos negócios. Riscos de imagens que afetam a
reputação das empresas.

