
Cartilha da LGPD:
Fundamentos da lei



Este é um material de caráter informativo produzido 

pela Get Privacy, empresa que oferece soluções de 

ponta a ponta para adequação à  LGPD.

SOBRE ESTA CARTILHA

Disponibilizamos também um 

DIAGNÓSTICO DE RISCO DA LGPD. 

Acesse: 

www.getprivacy.com.br/diagnostico

❖  

http://www.getprivacy.com.br/diagnostico


www.getprivacy.com.br
+55 (41) 2391-0966

contato@getprivacy.com.br

SOBRE A GET PRIVACY 
A Get Privacy surgiu em 2019 e reuniu 

profissionais experientes de diferentes áreas de 

atuação para oferecer soluções personalizadas 

e completas para LGPD e proteção de dados. 

Assim, oferecemos aos nossos clientes serviços 

que contemplam todos os pilares da Lei Geral 

de Proteção de Dados, do compliance à 

segurança da informação.

http://www.getprivacy.com.br/
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INTRODUÇÃO:
CARTILHA DA LGPD



A proteção dos dados pessoais é tendência mundial. Cada vez mais leis protegem a privacidade 

e regulam o uso de dados das pessoas. Com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709/2018) vemos este paradigma também no Brasil.

Não há, contudo, fórmula única em direção à conformidade.

Em nossa experiência, percebemos que este caminho passa pela apreensão dos fundamentos e 

conceitos da lei, como primeiro passo para internalizar a cultura de proteção de dados.

Mais do que revisar contratos, criar políticas e termos de consentimento, é preciso entender 

qual a função da LGPD e quais os pressupostos para que o tratamento de dados esteja em 

conformidade com a lei.

Para iniciar esta jornada, a Get Privacy preparou esta cartilha. Confira!
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ENTENDENDO A LGPD:
FUNDAMENTOS DA LEI



ORIGEM 
DA LGPD: 
O MODELO 
EUROPEU

Após décadas de legislações esparsas, o modelo europeu de proteção de dados 

pessoais começou a estruturar-se com a Diretiva 95/46/CE, que exigia que cada 

país-membro da União Europeia adaptasse seu ordenamento jurídico de acordo 

com os moldes da diretiva num processo chamado transposição.
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DIRETIVA 95/46/CE

A uniformidade regulatória  veio com a modernização promovida pelo 

Regulamento 2016/679, conhecido como GDPR (General Data Protection 

Regulation), em vigor desde maio/2018. 

O GPDR, ao contrário da diretiva, possui aplicabilidade direta a todos os 

países-membros da União Europeia e do Espaço Econômico Europeu (Noruega, 

Islândia e Liechtenstein), sem a necessidade de transposição.

GDPR



ORIGEM 
DA LGPD: 
O MODELO 
EUROPEU
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A LGPD fez a opção pelo modelo regulatório 

europeu, incorporando grande parte da lógica 

de funcionamento e conceitos do GDPR, 

inclusive a instituição de uma autoridade 

especializada e independente sobre a matéria.
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QUER LER MAIS?
BAIXE O MATERIAL


