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Por meio de Medida Provisória, ANPD se torna autarquia de natureza especial | 
14/06/2022  

O Presidente de República assinou medida provisória para modificar o 

caráter transitório da ANPD, instituído pela LGPD, tornando-a autarquia 

de natureza especial com patrimônio, estrutura e competências 

independentes.  Com isso, a ANPD ganha, de fato, autonomia, sem estar 

diretamente vinculada à Presidência de República, aproximando-se das 

atribuições vistas na Comissão Europeia.  

Para saber mais, acesse: https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-torna-se-

autarquia-de-natureza-especial  

____________________________________________________________________________ 

 

ANPD abre tomada de subsídios sobre transferência internacional de dados 
pessoais | 3105/2022   

 

A ANPD abriu prazo para as empresas apresentarem contribuições sobre 

transferência internacional de dados pessoais, com base em perguntas 

pré-definidas pela autoridade. Como passos seguintes, a ANPD pretende 

criar um regulamento para disciplinar o tema com base no artigo 35 da 

LGPD, o qual determina que a autoridade deve definir o conteúdo das 

cláusulas contratuais para compartilhamento internacional de dados. 

 

Ação BASF: A BASF monitora com atenção esse tema e tem trabalhado em uma iniciativa 

regional para criação de documento que disciplina a transferência internacional de dados. Para 

a consulta pública, decidimos não nos manifestar neste momento, por   

Para saber mais, leia: https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/tomada-de-subsidios-

sobre-transferencias-internacionais-de-dados-pessoais-inicia-nesta-quarta-feira  

________________________________________________________________________ 

 

ANPD emite recomendações para adequações na coleta de cookies | 26/05/2022   
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Cookies são pequenas partículas de informações pelas quais é possível 

extrair dados relevantes sobre os usuários de determinado 

website/aplicativo. Como os cookies se tornaram fontes de coleta de 

dados pessoais, há preocupação sobre a observância aos preceitos da 

LGPD. Ressalte-se que, para o gerenciamento de cookies, a BASF 

trabalha com uma ferramenta chamada OneTrust que auxilia no 

processo de tornar nossas aplicações compliant com a legislação. A ANPD indicou as seguintes 

recomendações: 

No banner de primeiro nível: 

i. Disponibilizar botão de fácil visualização, que permita rejeitar todos os cookies não 

necessários – Já implementado na BASF 

ii. Desativar cookies baseados no consentimento por padrão (opt-in) – Já implementado na 

BASF 

No banner de segundo nível (Política de Cookies): 

i. Identificar as bases legais utilizadas, de acordo com cada finalidade / categoria de cookie, 

utilizando o consentimento como principal base legal, exceção feita aos cookies estritamente 

necessários, que podem se basear no legítimo interesse – Indicamos na política de privacidade 

uma tabela com os cookies coletados, bem como as bases legais que legitimam o uso. 

ii. Classificar os cookies em categorias no banner de segundo nível – Já implementado na 

BASF. 

iii. Permitir a obtenção do consentimento específico de acordo com as categorias identificadas - 

Já implementado na BASF. 

iv. Disponibilizar botão de fácil visualização, que permita rejeitar todos os cookies não 

necessários - Já implementado na BASF. 

Desta forma, abaixo um exemplo de banner de cookie do site suvinil.com.br: 

Cookie de primeiro nível: 
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Cookie de segundo nível: 

 

Para efeito de referência, a BASF já possui 57 sites com o cookie de banner devidamente 
adequado á LGPD. 

Para saber mais, acesse na íntegra o guia: https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-

publicacoes/Segunda_Versao_do_Guia_de_Agentes_de_Tratamento_retificada.pdf 

____________________________________________________________________________ 

 

Linkedin é a empresa mais falsificada em golpes de phishing, diz pesquisa | 
29/05/2022  

 

Segundo pesquisa realizada pela Check Point Research, o Linkedin foi 

a empresa mais utilizada como phishing para realização de ataques 

cibernéticos. Nesses casos, os criminosos enviam um e-mail 

aparentemente inofensivo, se passando pela empresa, com link que, se 

acessado, dá início a um ataque hacker. Além do linkedin, as empresas 
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DHL, Google, Microsoft e FedEx ocupam as 5 primeiras posições no ranking.  

Para saber mais, acesse: https://olhardigital.com.br/2022/05/29/seguranca/linkedin-e-a-marca-

mais-falsificada-por-cibercriminosos-em-golpes-de-phishing/amp/ 
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