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ATUALIZAÇÃO REGULATÓRIA DE PROTEÇÃO DE DADOS
Abril de 2022
ANPD institui grupos de trabalho para estudos em proteção de dados |
08/04/2022

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados criou grupos de trabalho
formados por membros do Conselho Nacional de Proteção de Dados
(“CNPD”) para que elaborem diretrizes no tocante ao tema. As principais
atribuições serão:

•

Criação de diretrizes estratégicas e fornecimento de subsídios para elaboração da Política
Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, no âmbito do CNPD;

•

Realização de ações educativas e fomento à cultura de proteção de dados e da privacidade;

•

Acompanhamento da Agenda Regulatória da ANPD;

•

Elaboração de diretrizes estratégicas relacionadas à Transferência Internacional de Dados
Pessoais;

•

Criação de diretrizes estratégicas relacionadas aos Impactos da Lei Geral de Proteção de
Dados no Setor Público.

Para saber mais, acesse: https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/cnpd-institui-gruposde-trabalho-para-estudos-na-area-da-protecao-de-dados-e-privacidade
____________________________________________________________________________

ANPD inicia processo de criação de norma sobre o encarregado| 04/04/2022

Embora a LGPD estabeleça a figura do Encarregado e sua posição como
o líder e responsável pelo programa de dados, a ANPD deve criar uma
norma para regulamentar as principais atribuições do DPO. O processo
de regulamentação se iniciou com a tomada de subsídios, com realização
de reuniões com experts no tema. Como próximos passos, após a
elaboração da minuta, a ANPD deve levar o texto à discussão em
audiência pública.
Para saber mais, acesse: Iniciam nesta semana as reuniões técnicas para elaboração da norma
sobre o encarregado — Português (Brasil) (www.gov.br)
________________________________________________________________________

Ministério da Justiça lança plano tático de combate a crimes cibernéticos |
22/03/2022

Dentro de um plano de combate a crimes cibernéticos, o Ministério da
Justiça celebrou acordo de cooperação técnica com a Febraban e com
a Polícia Federal, para facilitar a troca de informações bancárias entre
os entes. O crescente número de ataques ransomware e a utilização
do método de transferência PIX para cometimento de crimes elevou a
necessidade de tomada de decisões para mitigação de riscos neste
sentido. A inclusão da Polícia Federal neste acordo possui ainda a
estratégia de que polícias de outros países possam participar de iniciativas da mesma natureza
em caráter internacional.
Para saber mais, acesse: https://www.metropoles.com/distrito-federal/na-mira/ministerio-dajustica-lanca-plano-de-combate-a-crimes-ciberneticos
____________________________________________________________________________

Mailchimp e Sephora são vítimas de ataques cibernéticos | 02/03/2022

Recentemente, mais duas empresas foram vítimas de relevantes ataques
cibernéticos: a Mailchimp, empresa referência em questão de envio de email marketing e a Sephora, uma das mais conhecidas empresas de
cosméticos do mundo.

O método empregado para invasão de dispositivos da Mailchimp foi engenharia social por meio
de phishing, ocasião em que colaboradores receberam um e- que armazenava dados de mais
de 500 mil clientes do programa de fidelidade da Sephora. mail aparentemente inofensivo, e
clicaram no link malicioso, dando início ao ataque. Já o incidente sofrido pela Sephora foi
operacionalizado por um ataque à nuvem da Amazon.
Para saber mais sobre o incidente envolvendo a Mailchimp, acesse:
https://thehackernews.com/2022/04/hackers-breach-mailchimp-email.html?m=1
Para saber mais sobre o incidente envolvendo a Sephora, acesse:
https://vpnoverview.com/news/sephora-data-leak-impacts-nearly-500000-customers/
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