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ANPD publica nova versão do 
Guia dos Agentes de Tratamento

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)
lançou a versão 2.0 do Guia Orientativo dos Agentes de
Tratamento e do Encarregado de Dados, que objetiva
trazer uma maior compreensão acerca das atribuições dos
agentes de tratamento e suas definições.

Além das definições, o guia exemplifica de maneira prática
quem pode exercer a função do controlador, do operador
e as responsabilidades existentes. O guia traz ainda
conceitos presentes em cadeias mais complexas, como a
definição de controladoria conjunta, controladoria singular
e de suboperador.

No guia, um dos principais pontos abordados pela ANPD é
a desnecessidade, neste momento, de registrar a
identidade do Encarregado de Dados (DPO) perante a
autoridade, uma vez que não há previsão legal ou
regulamentar para tal. Contudo, a ANPD não descarta a
possibilidade de uma futura regulamentação normativa.

Todos os guias elaborados pela autoridade, que são
construídos com o objetivo de trazer maior segurança
jurídica aos titulares e agentes de tratamento, possuem o
propósito de conscientizar e educar a sociedade sobre
questões que envolvem proteção de dados.

Atualmente, a ANPD possui 5 guias orientativos, que
servem como norte para aplicação das boas práticas em
proteção de dados e sanam as principais dúvidas
envolvendo o tema.

Para acessar todos os guias, clique aqui.

Para acessar a nova versão do guia dos agentes de
tratamento, clique aqui.

Voltar ao índice

https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes
https://drive.google.com/file/d/1FILwJQuSSmRwZF-ULzaZBFQ1HBSYxpVJ/view?usp=sharing


ANPD publica Estudo Técnico

“A LGPD e o Tratamento de Dados para 
Fins Acadêmicos e para Realização de 

Estudos por Órgão de Pesquisa”

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)
publicou neste dia 03/05/2022 a pesquisa “A LGPD e o
tratamento de dados pessoais para fins acadêmicos e para
a realização de estudos de pesquisa”. O documento tem
por finalidade sanar uma das questões mais solicitadas ao
órgão, pois o meio acadêmico possui uma grande
circulação de dados pessoais importantes.

O objetivo da pesquisa é estabelecer parâmetros que
auxiliem instituições de ensino e órgãos públicos de
iniciativa científica com seus tratos com os dados pessoais
tanto na captação como na disponibilização.

O estudo foi separado em 3 partes. Na primeira, terá uma
apresentação das normas já previstas no regime jurídico
especial da LGPD para fins acadêmicos e de realização de
estudos e pesquisas. Já na segunda parte, o grupo irá
analisar o que está disposto no Art. 4º, II, b, da LGPD sobre
quando não se aplica a norma. Por fim, na terceira parte,
serão discutidas as bases legais previstas no Arts. 7º e 11º
perante os órgãos de pesquisa e seus compartilhamentos
de dados.

É importante ressaltar que o texto da pesquisa está aberto
para discussões com o intuito de fomentar o debate
público. O objetivo da ANPD é justamente colher essas
contribuições para que, em um momento posterior,
estabeleça interpretações e orientações mais conclusivas.

Para acessar o estudo, clique aqui.

Voltar ao índice

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-publica-estudo-tecnico-a-lgpd-e-o-tratamento-de-dados-pessoais-para-fins-academicos-e-para-a-realizacao-de-estudos-por-orgao-de-pesquisa


ANPD concluí análise de adequação da 
nova Política de Privacidade do 

WhatsApp

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)
expediu a terceira nota técnica, de n° 49/2022/CGF/ANP,
que finaliza a fase de avaliação das modificações realizadas
na Política de Privacidade do WhatsApp.

Na nota, a ANPD analisou a adequação à LGPD de todas as
versões da Política de Privacidade das ferramentas
oferecidas pelo aplicativo de mensagens (WhatsApp
Messenger, WhatsApp for Business e WhatsApp for
Business - API).

A análise efetuada na nota, que determina alterações para
que a Política de Privacidade fique mais clara e
transparente, se deu em função da Recomendação
Conjunta divulgada pela ANPD, pelo Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE), pelo
Ministério Público Federal (MPF) e pela Secretaria Nacional
do Consumidor (SENACON).

Os órgãos ainda irão analisar a nova nota e expedirão suas
considerações acerca das recomendações firmadas pela
ANPD.

A terceira nota, que aguarda encerramento de prazo para
manifestação do WhatsApp, será divulgada publicamente
ainda no mês de maio.

Voltar ao índice



O Conselho Nacional de Proteção de 
Dados Pessoais e da Privacidade aprovou 

a criação do Grupo de Trabalho para 
Estudos na Área de Proteção de Dados

No dia 05/04, foram iniciadas as atividades dos Grupos de
Trabalhos (GTs) do Conselho Nacional de Proteção de
Dados Pessoais e da Privacidade (CNPD, órgão
diretamente ligado à ANPD).

O objetivo dessa atividade é a criação de propostas e
diretrizes ligadas à proteção de dados. Cada grupo
receberá um tema para focar e será composto por sete
integrantes da CNPD.

As diretrizes que serão abordadas pelos grupos, serão:

● Diretrizes estratégicas e fornecimento de subsídios para 
a criação de Políticas Nacionais de Proteção de Dados 
Pessoais e da Privacidade;

● Educação com o objetivo de fomentar a cultura de 
proteção de dados e da privacidade;

● Acompanhamento da Agenda Regulatória da ANPD;

● Diretrizes estratégicas relacionadas à Transferência 
Internacional de Dados Pessoais;

● Diretrizes estratégicas relacionadas aos Impactos da Lei 
Geral de Proteção de Dados no Setor Público.

Voltar ao índice
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