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ANPD aprova regulamento de aplicação 
da LGPD para agentes de tratamento de 

pequeno porte.

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados
(ANPD) publicou a Resolução CD/ANPD Nº 02, que
aprova o regulamento de aplicação da Lei Geral de
Proteção de Dados - LGPD para agentes de
tratamento de pequeno porte.

O regulamento objetiva facilitar a adaptação e
adequação de agentes de tratamento de pequeno
porte às regras elencadas pela LGPD e, ao mesmo
tempo, visa garantir os direitos dos titulares de
dados.

Contudo, cabe destacar que o porte de uma
empresa não altera o direito fundamental que o
titular tem à proteção de dados, bem como não
desobriga que o tratamento de dados observe os
princípios elencados pela LGPD.

Segundo Miriam Wimmer, relatora do processo, “A
LGPD dedicou especial atenção aos agentes de
pequeno porte, reconhecendo que esses atores
possuem desafios próprios para a conformidade
com a LGPD. O Regulamento de Agentes de
Pequeno Porte busca, portanto, dar cumprimento
ao comando legal de que a ANPD deve estabelecer
normas e procedimentos simplificados para esses
atores, levando em consideração não apenas seu
porte econômico, mas também o risco associado às
atividades de tratamento de dados pessoais
efetuadas. Com isso, buscamos encontrar um ponto
de equilíbrio que permita calibrar adequadamente a
regulamentação para esses agentes, mantendo a
proteção aos direitos dos titulares."

A resolução passou a vigorar em 28/01/2022.

Para acessar a resolução, clique aqui.

https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cd/anpd-n-2-de-27-de-janeiro-de-2022-376562019


ANPD e TSE publicam guia com 
orientações para o contexto eleitoral.

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados
(ANPD) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
publicaram um guia orientativo sobre a aplicação da
Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD por agentes
de tratamento no contexto eleitoral de 2022.

O guia possui como objetivo orientar agentes de
tratamento de dados pessoais, sejam candidatos,
coligações, federações ou partidos políticos, para
que observem e garantam o direito dos titulares de
dados, além de frisar que a LGPD vem para
colaborar com a preservação da democracia nas
votações.

O guia também aborda como opiniões políticas,
convicções religiosas ou filiações partidárias de
eleitores (dados pessoais sensíveis) são cada vez mais
utilizadas nos processos automatizados de
campanhas políticas para apresentação de
propostas eleitorais.

De acordo com a ANPD, o objetivo central do guia
é garantir a proteção de dados, a privacidade das
pessoas titulares e a integridade do processo
eleitoral, sem dificultar a comunicação entre
candidato e cidadão, necessária ao processo
democrático.

Destaca-se que a versão atual é a primeira edição do
guia, que está aberto a comentários e contribuições
da sociedade. As sugestões podem ser enviadas para
o e-mail da Coordenação Geral de Normatização da
ANPD, através do e-mail: normatizacao@anpd.gov.br
ou pela Ouvidoria do TSE. Clique aqui para acessar.

Para acessar o guia, clique aqui.

mailto:normatizacao@anpd.gov.br
https://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/ouvidoria.
https://drive.google.com/file/d/1NGdERb1VXdYjJQJJhscPDKDLuYHO7c5D/view?usp=sharing


ANPD Publica guia orientativo sobre 
tratamento de dados pessoais pelo 

Poder Público.

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados
(ANPD) publicou um guia orientativo sobre
tratamento de dados pessoais pelo poder público,
com o intuito de auxiliar entidades e órgãos públicos
nas atividades de adequação e implementação à Lei
Geral de Proteção de Dados – LGPD no Poder
Público.

O guia visa estabelecer parâmetros para auxiliar a
conferir segurança jurídica às operações com dados
pessoais realizadas no âmbito público, além de
assegurar celeridade à execução de políticas
públicas e à prestação de serviços públicos, sempre
em respeito à privacidade e a proteção de dados
pessoais.

De acordo com Arthur Sabbat, relator da matéria,
“com este Guia, a ANPD busca proporcionar, às
organizações estatais, significativos subsídios que as
auxiliarão tanto na interpretação e na
implementação da LGPD, quanto no atendimento
às demandas da sociedade que tenham por escopo
o tratamento de dados pessoais”.

Para acessar o guia, clique aqui.

https://drive.google.com/file/d/1dfqE2swMu-w6qhySgnR0Navavnf0JZRu/view?usp=sharing
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