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A Lei Geral de Proteção de Dados 
pessoais em conformidade com suas disposições, se 
ano, se iniciou a aplicação de penalidades 
desenvolvendo seu programa de segurança e privacidade de dados pessoais, tendo estabelecido 
equipe interna e assessoramento externo para que todo o tratamento de dados
conformidade com a lei ese mantenha em conformidade no futuro.
 
Com intuito preventivo, a CICS vem 
da adequação das empresas à LGPD.
 
Inicialmente, cabe salientar que a adequação se trata de uma obrigação legal, sendo que a 
inobservância às disposições da lei pode trazer graves consequências ao negócio, dentre el
penalidades administrativas, como multas que podem c
empresa, passivo de ações judiciais, 
 
Como se verifica, apenas os riscos
empresas atentem para a necessidade de adequação,
o prejuízo concorrencial relacionado 
ao concorrente, a LGPD pode responsabil
contratante. Assim, já se verificam fortes movimentos no sentido de evitar contratação de 
que não tratam dados pessoais em conformidade com a 
 
Portanto, identificados os riscos relacionados à não adequação, destac
importantes para as empresas: treinamento do
LGPD, formação de comitê interno responsável pela adequação,
identificação do ciclo de vida dos dados pessoa
adequação da empresa, adoção
elaboração e adequação de documentos e contratos com inclusão de cláusulas relacionadas à 
segurança e ao tratamento de dados pessoais.
 
Assim, com base nas informações aqui trazidas, a CICS reforça a necessidade de as empresas 
atentarem para as regras de tratamento de dados pessoais, a fim de mitigar os riscos relaciona
sua utilização em desconformidade com a 
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A necessária adequação à LGPD 

 (Lei 13.709/2018), a qual obriga empresas a proteger
pessoais em conformidade com suas disposições, se encontra em vigor e, desde agosto do presente 
ano, se iniciou a aplicação de penalidades aos que infringem suas regras. Neste sentido, a CICS vem 
desenvolvendo seu programa de segurança e privacidade de dados pessoais, tendo estabelecido 

assessoramento externo para que todo o tratamento de dados
se mantenha em conformidade no futuro. 

a CICS vem destacar alguns dos principais pontos relacionados à
à LGPD. 

que a adequação se trata de uma obrigação legal, sendo que a 
inobservância às disposições da lei pode trazer graves consequências ao negócio, dentre el
penalidades administrativas, como multas que podem chegar até 2% do faturamento anual

passivo de ações judiciais, danos à imagem, dentre outras. 

Como se verifica, apenas os riscos relacionados às penalidades já se mostram suficientes para que as 
atentem para a necessidade de adequação, entretanto, um ponto de extrema importância
concorrencial relacionado à não adequação à LGPD. Além de ser um diferencial em relação 

pode responsabilizar tanto a empresa contratada
ssim, já se verificam fortes movimentos no sentido de evitar contratação de 

que não tratam dados pessoais em conformidade com a lei, a fim de diminuir os

Portanto, identificados os riscos relacionados à não adequação, destacam
importantes para as empresas: treinamento dos colaboradores acerca dos aspectos trazidos pela 

formação de comitê interno responsável pela adequação, mapeamento dos processos a fim de 
tificação do ciclo de vida dos dados pessoais e sua utilização, elaboração de plano de ação para a 

adoção de medidas técnicas e organizacionais de proteção de dados, 
elaboração e adequação de documentos e contratos com inclusão de cláusulas relacionadas à 

ento de dados pessoais. 

Assim, com base nas informações aqui trazidas, a CICS reforça a necessidade de as empresas 
atentarem para as regras de tratamento de dados pessoais, a fim de mitigar os riscos relaciona

em desconformidade com a LGPD. 
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proteger e tratar dados 
encontra em vigor e, desde agosto do presente 

Neste sentido, a CICS vem 
desenvolvendo seu programa de segurança e privacidade de dados pessoais, tendo estabelecido 

assessoramento externo para que todo o tratamento de dados seja realizado em 

alguns dos principais pontos relacionados à importância 

que a adequação se trata de uma obrigação legal, sendo que a 
inobservância às disposições da lei pode trazer graves consequências ao negócio, dentre elas: 

2% do faturamento anual da 

s penalidades já se mostram suficientes para que as 
entretanto, um ponto de extrema importância é 

lém de ser um diferencial em relação 
izar tanto a empresa contratada como a empresa 

ssim, já se verificam fortes movimentos no sentido de evitar contratação de empresas 
os riscos à contratante. 

am-se algumas ações 
acerca dos aspectos trazidos pela 

mapeamento dos processos a fim de 
, elaboração de plano de ação para a 

de medidas técnicas e organizacionais de proteção de dados, 
elaboração e adequação de documentos e contratos com inclusão de cláusulas relacionadas à 

Assim, com base nas informações aqui trazidas, a CICS reforça a necessidade de as empresas 
atentarem para as regras de tratamento de dados pessoais, a fim de mitigar os riscos relacionados a 
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