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Peticionamento Eletrônico (Sistema Eletrônico de Informações) | 05/04/2021 

Documentos poderão ser enviados para a ANPD por meio do sistema do governo denominado 

SEI, sendo o mecanismo mais efetivo para garantir a comunicação do Data Protection Officer 

com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. 

Saiba Mais: Peticionamento Eletrônico – Usuário Externo do SEI — Português (Brasil) 

(www.gov.br) 

__________________________________________________________________________ 

 

 

ANPD atualiza comunicado sobre reporte de incidentes de segurança | 

13/05/2021 

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados divulgou importantes informações sobre 

procedimentos a serem adotados em caso de incidentes envolvendo dados pessoais.  

No caso de um incidente ser causado pelo operador, é importante que o controlador seja 

informado do evento. Este ponto é bastante importante, pois em inúmeros casos a BASF 

assume a condição de controladora nas relações contratuais.  

Caso o incidente tenha potencial de causar danos relevantes à BASF e aos titulares de dados 

pessoais, o evento deverá ser comunicado à ANPD, devendo ainda a BASF elaborar um 

documento para realização da “Análise de Impacto interno sobre o Incidente”. 

Leia na íntegra o comunicado: Comunicação de incidentes de segurança — Português 

(Brasil) (www.gov.br) 

__________________________________________________________________________ 

 

ANPD submete Resolução de Fiscalização à Consulta Pública | 31/05/2021 

A ANPD publicou sua Resolução Fiscalizatória, detalhando ações de monitoramento, 

orientação e prevenção e aplicação de sanção, a qual foi submetida à Consulta Pública, 

disponível por 30 dias desde a publicação em 28/05/2021, de modo que será realizada 

posteriormente uma Audiência Pública, provavelmente de forma remota. 

https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/sei-peticionamento-eletronico
https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/sei-peticionamento-eletronico
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/incidente-de-seguranca
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/incidente-de-seguranca
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Saiba Mais: ANPD ABRE CONSULTA PÚBLICA SOBRE NORMA DE FISCALIZAÇÃO — 

Português (Brasil) (www.gov.br) 

__________________________________________________________________________ 

 

ANPD divulga Guia Orientativo sobre Agentes de Tratamento e Encarregado | 

31/05/2021 

A ANPD divulgou um documento com detalhamento acerca dos Agentes de Tratamento, 

sendo definidas as diferenças entre Controlador e Operador, bem como as atribuições cabíveis 

ao Data Protection Officer. 

Saiba Mais: 2021-05-27-guia-agentes-de-tratamento_final.pdf (www.gov.br) 

__________________________________________________________________________ 

 

CADE divulga documento detalhando as relações entre questões de 

concorrência e proteção de dados | 06/2021 

O CADE divulgou um benchmarking internacional, o qual detalhou diversas questões quanto 

aos temas de direito concorrencial e de proteção de dados, fundamentando as inter-relações 

existentes entre esses temas, com destaque para análises das legislações de diversos países 

e regiões, tais como: Brasil, Estados Unidos e União Europeia.  

Para acessar o documento na íntegra, acesse: Documento de Trabalho - Benchmarking-

internacional-Defesa-da-Concorrecia-e-Proteacao-de-dados.pdf (cade.gov.br) 
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