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Incidentes

de segurança
De acordo com a Autoridade Nacional de
Proteção de Dados – ANPD, incidente de
segurança de dados pessoais é qualquer
evento, confirmado ou sob suspeita, que
tem relação com a violação na segurança
de dados pessoais, seja acidental ou
ilícita, que tenha como resultado a perda,
alteração, vazamento ou qualquer outro
tipo de tratamento inadequado.
Em 22 de fevereiro de 2021, a ANPD
iniciou a tomada de subsídios sobre a
notificação de incidentes de segurança
nos termos previstos no artigo 48 da Lei
nº 13.709/2018 (LGPD).
>>
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As contribuições devem ser encaminhadas até o dia 24 de março de
2021, e a ANPD espera que elas possam enriquecer essa questão,
especialmente com relação aos seguintes pontos:
•

Principais critérios para análise dos incidentes, classificação dos
riscos, bem como as categorias de risco e as eventuais exceções
em relação à obrigatoriedade de informar tanto os titulares quanto
a ANPD;

•

Prazo razoável para que empresas informem tanto a ANPD quanto
os titulares de dados pessoais sobre vazamentos;

•

Formas de realizar a comunicação do incidente ao titular e;

•

Medidas técnico administrativas a serem recomendadas após o
incidente

Essa iniciativa consta da Agenda Regulatória para o biênio 2021-2022
aprovada pela Portaria nº 21, de 27 de janeiro de 2021, a qual prevê
como meta em seu item 6, o início do processo de regulamentação
sobre o assunto ainda no primeiro semestre do presente ano.
Enquanto não realizada essa regulamentação, a ANPD disponibilizou
em seu site, um formulário de comunicação de incidente de
segurança de dados pessoais, bem como orientações sobre o
que fazer em caso de um incidente, que resumidamente respondem
algumas perguntas importantes, a saber:
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O que fazer em caso de
incidente de segurança de
dados pessoais?
•

Avaliar o incidente quanto à sua natureza, categoria e quantidade
de titulares de dados afetados, categoria e quantidade dos
dados afetados, consequências concretas e prováveis;

•

Comunicar o Encarregado de Dados e o Controlador (neste caso se
você for operador);

•

Comunicar à ANPD e ao titular de dados, em caso de risco ou dano
relevante aos titulares; e

•

Elaborar documentação com a avaliação interna do incidente,
medidas tomadas e análise de risco.
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Quem deve fazer
a comunicação de
incidentes?
A LGPD determina que é obrigação do controlador comunicar à Autoridade
Nacional de Proteção de Dados e ao titular a ocorrência de incidente de
segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares.
Embora a responsabilidade e a obrigação pela comunicação à ANPD
sejam do controlador, caso excepcionalmente sejam apresentadas
informações pelo operador, serão devidamente analisadas pela ANPD.
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O que comunicar à ANPD?
Importante que as informações sejam claras e precisas. A ANPD relaciona
uma série de informações que precisam ser apresentadas, dentre elas:
•

a identificação e dados de contato da entidade ou pessoa responsável
pelo tratamento;

•

informações sobre o incidente de segurança, tais como por exemplo:
data e hora da detecção, data e hora do incidente e sua duração;

•

as circunstâncias em que ocorreu a violação, por exemplo, perda,
roubo, vazamento;

•

resumo do incidente, com identificação da localização física e meios
de armazenamento;

•

descrição dos dados pessoais e informações afetadas;
>>
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•

possíveis consequências e efeitos negativos sobre os titulares dos
dados afetados;

•

medidas de segurança técnicas e administrativas preventivas
tomadas pelo controlador de acordo com a LGPD;

•

resumo das medidas implementadas até o momento para controlar
os possíveis danos dentre outras.

Caso não seja possível fornecer todas as informações no momento da
comunicação prévia à Autoridade, informações adicionais poderão ser
encaminhadas posteriormente, desde que informadas à ANPD que serão
fornecidas posteriormente e quais meio estão sendo utilizados para
obtê-las, para ciência do Órgão. Sem prejuízo, de a qualquer momento,
a ANPD, solicitar informações complementares.
A Autoridade recomenda ainda que os controladores sejam cautelosos,
devendo comunicar mesmo nos casos em que houver dúvida sobre a
relevância dos riscos e danos envolvidos, e afirma que a subavaliação
dos riscos e danos por parte dos controladores pode ser considerada
descumprimento à LGPD.
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Em quais situações e o que
comunicar ao titular dos
dados?

É recomendável que a comunicação seja realizada sempre que o
incidente de segurança possa acarretar um risco ou dano relevante
aos titulares dos dados afetados. Essa avaliação deve ser feita pelo
controlador.
>>
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Apesar de ainda não existirem critérios para a definição de tais
aspectos, a interpretação da LGPD, na opinião da ANPD, já sugere
que a probabilidade de risco ou dano ao titular será maior sempre
que envolver:
•

dados sensíveis;

•

dados de indivíduos em situação de vulnerabilidade,
como crianças e adolescentes; e

•

dados que possam ocasionar danos materiais ou
morais, tais como: discriminação, violação do direito
à imagem e à reputação, fraudes financeiras e roubo
de identidade.

A ANPD recomenda, ainda, que seja levado em consideração o
volume de dados envolvidos, a quantidade de indivíduos afetados,
a boa-fé, as intenções dos terceiros que tiveram acesso aos dados
após o incidente e a facilidade de identificação dos titulares por
terceiros não autorizados.
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Qual é o prazo para
comunicar um incidente
de segurança para a
Autoridade Nacional de
Proteção de Dados?

Enquanto pendente a regulamentação, a ANPD recomenda
que, havendo risco relevante no incidente, a comunicação seja
encaminhada no prazo de até 2 dias úteis, contados da data do
conhecimento do incidente.
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Como comunicar um
incidente de segurança
para a Autoridade Nacional
de Proteção de Dados?

A comunicação deverá ser feita por meio de Peticionamento
Eletrônico no link https://www.gov.br/secretariageral/ptbr/sei-peticionamento-eletronico.
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Este material foi produzido pela equipe de Privacidade e
Proteção de Dados do escritório Luchesi Advogados e não
tem a pretensão de esgotar o tema, mas convidar todos
ao debate e à troca de experiências sobre o assunto.
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