LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

Uma
oportunidade
de negócio
para as empresas

lgpd:

Confira abaixo algumas das
principais recomendações do
Rücker Curi Advocacia e Consultoria Jurídica
para a adaptação das políticas de uso
de dados pessoais pelas empresas.
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Proteção
de dados
com a
vigência
da LGPD
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3,9
=

bilhões
de usuários

Todos esses acessos
movimentam o que é
chamado de
“novo petróleo”:
os dados pessoais.

51% da
população
mundial.

Em um mundo cada vez mais conectado, em que
subitamente as informações pessoais passam a
ter status de valor jamais antes visto, os países
têm buscado de forma cada vez mais intensiva
a proteção dos dados dos bilhões de usuários da
rede mundial de computadores.

No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD) já está em vigor, tendo como modelo
a União Europeia, com o General Data
Protection Regulation (GDPR) .

Porém, a proteção de dados pessoais de
usuários vai muito além do mero atendimento
à obrigação legal. Muitas empresas, mesmo
antes da vigência da LGPD, já estavam
abordando a privacidade e segurança das
informações armazenadas por razões
estratégicas.

Os motivos para repensar e adaptar as
políticas de uso de dados pessoais são
muitos, e por isso, vale destacar alguns.
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A revisão
do projeto organizacional

Quando se fala em proteção de dados
pessoais deve-se pensar em prevenção e não correção de falhas em curso.
O motivo é o custo e dificuldade para
regularizar um sistema ou modelo institucional violado, sendo praticamente
impossível mitigar os danos já ocorridos à privacidade dos usuários.

A preocupação com a segurança dos
dados deve ser quanto aos riscos
cibernéticos, como ataques de hackers
e falhas sistêmicas, bem como em
relação à conduta organizacional em
todo o ciclo do dado.

ação
proativa
A revisão do projeto organizacional,
envolvendo todo o fluxo de controle
de segurança nos aspectos tecnológicos e comportamentais, permite que
a empresa passe a atuar no aspecto
proativo e não reativo.

E esse é, certamente, um dos pontos
mais relevantes quando se fala de
segurança de dados.

Contudo, rever o
modelo da empresa,
com a análise
pormenorizada dos
hábitos correntes e
possíveis riscos aos
quais ela está sujeita,
para posterior
mitigação destes,
demanda tempo, e por
isso, é o principal
motivo para que esse
processo seja iniciado
o quanto antes.

A
proteção
de dados
como
diferencial
no
mercado
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A preocupação do consumidor com a sua segurança e privacidade em
meios digitais sofreu drástica alteração nos últimos
anos, e, se para muitos
essa questão era secundária, atualmente passa a
ser um hábito corriqueiro
verificar políticas de segurança e se questionar
quanto ao uso dos dados
fornecidos.

Muitas empresas já
começam a apresentar
a segurança de dados
como diferencial
competitivo no mercado.
Por um lado, garantindo
a transparência aos titulares dos dados quanto
ao tratamento dado às
informações, e por outro,
atuando na proteção efetiva das informações que
armazena.

O resultado é o ganho
de confiança do cliente,
que passa a ver a empresa como preocupada
com a segurança de
seus dados, e a proteção de um dos maiores
ativos de uma empresa:
sua reputação.
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Penalidades por violações
de dados pessoais
já são uma realidade

Muito se enganam as empresas que acreditam
que as punições por falhas na segurança de dados
apenas devem ser objeto de preocupação futura.

O consumidor já pode se valer do Código de Defesa
do Consumidor para garantir a proteção de seus
dados pessoais.

Foi com essa premissa
que o Ministério da Justiça
e Segurança Pública, por
meio do Departamento de
Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) da Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON) decidiu,
em processo administrativo, aplicar multa de R$ 6,6
milhões ao Facebook pelo
compartilhamento indevido dos dados de seus
usuários.

Porém, não são
só os gigantes
da tecnologia
que devem se
preocupar com
o uso indevido
dos dados que
tratam.

Os consumidores podem demandar
indenizações em face de empresas
que apresentam falhas comprovadas
que ocasionam vazamentos de dados,
pautados em legislações já existentes,
e as falhas podem custar caro.
Em síntese, a empresa deve se preocupar, no aspecto legal, não apenas
com a LGPD, mas com a segurança
do uso dos dados como um direito
básico do consumidor, porque é essa
a postura adotada pelo judiciário.

05

Adoção
da cultura
de proteção
de dados
na empresa

Pouco, ou nada, se falava em proteção
de dados pessoais pouco tempo atrás.
E muitas empresas surgiram e cresceram sem jamais ter essa preocupação.

Contudo, a situação mudou, e muito,
e toda a empresa que trate dados, de
qualquer espécie, deve se adequar.

Porém, pouco vale a mudança ser estrutural, com adoção de mecanismos
de segurança e procedimentos para
garantir a segurança do uso dos dados, se a mudança na empresa não for
cultural.

sem
cultura,
sem
mudança.
A tendência, não havendo a implementação e uma
cultura empresarial voltada para a segurança dos
dados do consumidor, é que pela prática cotidiana
as violações voltem a acontecer.

A mudança de postura de
qualquer espécie demanda,
porém, mais tempo do que
a mera revisão de procedimentos e implantação
de um firewall mais
moderno, e envolve
a participação de
todos os personagens da empresa,
desde a alta
gestão, até todos os colaboradores,
mesmo os
que porventura não lidem com
dados pessoais de forma
direta.

A solução está em treinamentos, elaboração de
manuais e conscientização de toda a entidade
coorporativa da relevância da segurança no tratamento dos dados, até que se implemente uma
verdadeira cultura de proteção de dados.

Porém, isso não acontece do dia para a
noite, e muito tempo e esforço devem ser
aplicados nessa tarefa.
Entretanto, o resultado é altamente vantajoso para
a empresa, que passa a se blindar quanto a falhas
futuras, ao ver a cultura atuando de forma coesa
na proteção dos dados dos usuários.
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Revisitar
termos de
políticas de
informação

Com a pandemia e a adoção de home office por
muitas empresas às pressas, muitos buscaram a
elaboração de termos de
políticas de informação,
que contêm os ditames
básicos de política de segurança de uso de dados.

Porém, muitos não elaboraram esses termos, e
alguns, mesmo com os termos concluídos, podem
descobrir que não eram suficientemente abrangentes. Isso é natural, na medida em que muitas
empresas jamais haviam tido preocupação semelhante.

É assim, com a correção de falhas que vão surgindo no meio do caminho, que muitas empresas vão
chegar ao seu modelo ideal de proteção de dados
e revisitar os termos de políticas de informação
quantas vezes for necessário, o que permitirá chegar à melhor versão possível.

Por isso,
elabore seus
termos de
políticas de
informação
e uso de
dados o
quantos
antes, se
não tiver
feito isso, e
revisite-o de
tempos em
tempos.

Afinal, segurança de dados não é algo necessariamente simples de implementar, porém, é de se
reconhecer sua relevância
no panorama atual, indo
muito além da Lei Geral de
Proteção de Dados.

Tratar a proteção de dados como algo essencial
ao desenvolvimento de
toda a atividade empresarial, bem como direito
básico do consumidor, é
necessário para proteger este ativo tão valioso
daqueles que têm a confiança de depositar suas
informações em nossas
mãos.
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