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ATUALIZAÇÃO REGULATÓRIA DE PROTEÇÃO DE DADOS 

 

Outubro de 2022 

 

Vem aí! Compliance Week 2022 | 24/10 a 28/10 

De 24.10 a 28.10 realizaremos a segunda edição regional da Compliance 

Week, em um formato bastante interativo, com convidados especiais e 

discussões bastante relevantes. Durante a programação, teremos um dia 

especial dedicado a discutir Proteção de Dados. Não percam!! 

 

Para saber mais, acesse a nossa programação: 

https://web.yammer.com/main/org/basf.onmicrosoft.com/threads/eyJfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsIm

lkIjoiMTk1OTU1ODgyNzk5MTA0MSJ9 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Ferrari é mais uma vítima de ataque cibernético | 04/10/2022   

 

A Ferrari, empresa italiana de veículos luxuosos, sofreu um ataque 

cibernético que resultou na exposição de mais de 7GB de documentos 

internos em plataformas públicas.  

  

https://web.yammer.com/main/org/basf.onmicrosoft.com/threads/eyJfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMTk1OTU1ODgyNzk5MTA0MSJ9
https://web.yammer.com/main/org/basf.onmicrosoft.com/threads/eyJfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMTk1OTU1ODgyNzk5MTA0MSJ9
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Para saber mais, acesse:  https://www.wionews.com/world/ferrari-falls-victim-to-ransomware-

attack-7gb-of-its-internal-documents-made-public-522248 

____________________________________________________________________________ 

 

Record TV é vítima de ataque hacker | 08/10/2022   

No último sábado, a Record TV foi vítima de um ataque cibernético, 

ocasião em que o sistema ao vivo da empresa tornou-se inoperante 

por algumas horas. Segundo informações publicadas pela UOL, a 

emissora conseguiu resgatar cópias dos documentos perdidos, mas os 

criminosos estão exigindo montante milionário para devolver acesso ao 

sistema de armazenamento de dados, onde ficam os dados originais. 

Além disso, noticiou-se que informações confidenciais da empresa e 

dados pessoais de artistas e demais colaboradores foram colocados à venda na deepweb,  

Para saber mais, leia as recomendações na íntegra: 

https://www.terra.com.br/diversao/tv/hackers-material-sigiloso-da-record-tv-comeca-a-vazar-na-

internet,ca5b9831a59e3bc1a8a2a73ffe6a5357oxu2la3s.html 

____________________________________________________________________ 

Equipe de Proteção de Dados participa do Be Secure Month | 11/10/2022  

 

Na última terça-feira, a equipe de Proteção de Dados participou do 

Be Secure Month, iniciativa liderada pelo time de Cyber Security da 

BASF, para comentar as conexões entre os programas de proteção 

de dados e segurança da informação.  

 

 

Se você perdeu esse bate-papo, assista à gravação: https://basf-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/andradil_basfad_basf_net/EbESfsGZUoRJlcmqhfDWQ2kBF9

dGvn-4aNcdV3VujcQusg 

____________________________________________________________________ 

 

Senado Federal votará texto de Medida Provisória que atribui autonomia à 

ANPD| 13/10/2022  

 

https://www.wionews.com/world/ferrari-falls-victim-to-ransomware-attack-7gb-of-its-internal-documents-made-public-522248
https://www.wionews.com/world/ferrari-falls-victim-to-ransomware-attack-7gb-of-its-internal-documents-made-public-522248
https://www.terra.com.br/diversao/tv/hackers-material-sigiloso-da-record-tv-comeca-a-vazar-na-internet,ca5b9831a59e3bc1a8a2a73ffe6a5357oxu2la3s.html
https://www.terra.com.br/diversao/tv/hackers-material-sigiloso-da-record-tv-comeca-a-vazar-na-internet,ca5b9831a59e3bc1a8a2a73ffe6a5357oxu2la3s.html
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Após a Câmara dos Deputados aprovar a MP, texto seguirá para o 

senado, para decisão até 24 de outubro, data limite para votação. O 

objetivo da Medida Provisória é alterar a Lei Geral de Proteção de 

Dados, que definiu a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 

(ANPD) como entidade vinculada à presidência da República, tornando 

a ANPD autônoma e desvinculada da presidência, possuindo 

organização e orçamento próprios. 

Para saber mais, acesse:  https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/10/13/senado-

vai-avaliar-autonomia-da-autoridade-nacional-de-protecao-de-dados 
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