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O QUE A LGPD 

EXIGE ALÉM DE 

COOKIE BANNER?
QUAIS SOLUÇÕES 

OPEN SOURCE 

ATENDEM A LGPD?



Vamos conhecer a 
LGPD?
• Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, 

nº 13.709, de 14 de agosto de 2018

• Assegura os direitos à privacidade e à 
proteção de dados

• Vigente desde Agosto/2020

• Aplica-se a pessoas naturais ou jurídicas, 
de direito público ou privado



O que a LGPD aborda?

Conceitos, 
princípios, 

abrangência

Tratamento de 
dados 

pessoais
Direitos do 

titular
Tratamento 
pelo poder 

público

Transferência 
internacional

Agentes de 
tratamento

Segurança e 
boas prá>cas Fiscalização

A ANPD e o 
CNPD

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY

https://labs.webfoundation.org/jalan-berliku-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Dado pessoal
• Informação relacionada a pessoa natural 

identificada ou identificável

• Sensível: origem racial ou étnica; 
convicção religiosa; opinião política; 
filiação a sindicato ou organização 
religiosa, filosófica ou política; saúde ou 
vida sexual; biométrico ou genético

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-NC

https://freepngimg.com/png/12405-fingerprint-png
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Princípios

Finalidade Adequação Necessidade Livre acesso Qualidade dos 
dados

Transparência Segurança Prevenção Não 
discriminação

Responsabili-
zação



Hipóteses de tratamento

Consentimento Obrigação legal Políticas 
públicas

Estudos por 
órgãos de 
pesquisa

Execução de 
contrato

Exercício 
regular de 

direitos
Proteção da 

vida
Tutela da 

saúde

Legítimo 
interesse

Proteção do 
crédito

Art. 7º



Hipóteses de tratamento - dados sensíveis

Consentimento 
específico Obrigação legal Políticas 

públicas
Estudos por 
órgãos de 
pesquisa

Exercício 
regular de 

direitos
Proteção da 

vida
Tutela da 

saúde
Prevenção à 

fraude

Art. 11



LGPD não se aplica aos 
tratamentos

De pessoa 
natural para fins 

particulares

Jornalís2co e 
ar3s2co

Acadêmico
(art. 7º e 11)

Segurança 
pública Defesa nacional Segurança do 

Estado

Investigação e 
repressão de 

infrações penais
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Desafios para 
implementar 
a LGPD

Fonte: MTE/RAIS 2017. Elaboração: ABIGRAF.



Cenário de 
empresas na 

LatAm

Fonte: Angelelli, Moldry, Llisterri (2006)



Código aberto
• Projetado para ser acessado abertamente 

pelo público

• Todas as pessoas podem vê-lo, modificá-
lo e distribuí-lo conforme suas 
necessidades

• Desenvolvido de forma descentralizada e 
colaborativa e conta com a revisão e a 
produção pela comunidade



Cookie banner

Os desenvolvedores de sí,os na internet devem coletar o 
consen,mento dos usuários antes da apresentação de 
determinados cookies (publicidade, redes sociais ou 
medições) e fornecer meios para os usuários se oporem

As informações do banner devem ser concisas, 
compreensíveis e de fácil acesso

Princípios finalidade e transparência (art. 6º)

Base legal do consen,mento (art. 7º e 11)

Direitos do ,tular (art. 18)



Cookie banner



Utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento 
do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade 
de associação, direta ou indireta, a um indivíduo (Art. 5º)

Princípios segurança e prevenção (art. 6º)

Tratamento de dados pessoais sensíveis (art. 11 II.c)

Dados não pessoais (art. 12)

Estudo de saúde pública (art. 13)

Término do tratamento de DP (art. 15)

Direitos do titular (art. 18)



Anonimização de dados



Mapear os dados pessoais e suas atividades de tratamento 
para fornecer uma base de análise de riscos, conformidade e 
resposta aos direitos dos titulares

Registro das atividades de tratamento (art. 37)

Compliance de sistemas que tratam dados pessoais (art. 49)

Boas práticas e governança (art. 50)

Direitos do titular (art. 18)



Anonimização de dados



Síntese

• Visão geral da LGPD

• Vantagens de usar soluções de 
código aberto para adequação à 
LGPD

• Exemplos de soluções de código 
aberto para atender requisitos da 
LGPD

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-NC-ND

https://www.pcamaral.com.br/2014/03/voce-esta-pensando-na-vida-corretamente.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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