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ATUALIZAÇÃO REGULATÓRIA DE PROTEÇÃO DE DADOS 

 

Dezembro de 2022 

 

Você se recorda das principais iniciativas do programa de Proteção de Dados em 

2022? 

• Q&A sobre tratamento de dados de colaboradores: Dúvidas Frequentes :: BASF 

South America 

• Guia de Proteção de Dados: 

https://www.yammer.com/basf.onmicrosoft.com/#/files/41678348289 

 

• Comitê de Privacidade: Comitê de Privacidade :: BASF South America 

 

• Histórias em Quadrinhos: 

https://web.yammer.com/main/org/basf.onmicrosoft.com/threads/eyJfdHlwZSI6IlRocmV

hZCIsImlkIjoiMTg4NDAwNjg1MDg2MzEwNSJ9 

 

____________________________________________________________________________ 

https://south-america.intranet.basf.com/corporativo/juridicos-seguros-e-propriedade-intelectual/protecao-de-dados/duvidas-frequentes
https://south-america.intranet.basf.com/corporativo/juridicos-seguros-e-propriedade-intelectual/protecao-de-dados/duvidas-frequentes
https://www.yammer.com/basf.onmicrosoft.com/#/files/41678348289
https://south-america.intranet.basf.com/corporativo/juridicos-seguros-e-propriedade-intelectual/protecao-de-dados/comite-de-privacidade
https://web.yammer.com/main/org/basf.onmicrosoft.com/threads/eyJfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMTg4NDAwNjg1MDg2MzEwNSJ9
https://web.yammer.com/main/org/basf.onmicrosoft.com/threads/eyJfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMTg4NDAwNjg1MDg2MzEwNSJ9


 

Internal 

ANPD se tornou uma autarquia especial. Sabe o que isso significa? | 13/12/2022  

 

No último Boletim, divulgou-se que a Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados tornou-se uma autarquia de natureza especial, 

garantindo maior independência ao órgão. Para entender melhor os 

efeitos e sobre a estrutura da Autoridade, acesse o documento 

preparado pelo Escritório Veirano, que mostra o que esperar do órgão 

em 2023;  

 

Acesse:  https://www.veirano.com.br/Upload/PDF/Novidades_ANPD_pt.pdf 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Turma da Mônica & Proteção de Dados: confira esse crossover improvável | 30/11 

 

A Maurício de Sousa Produções criou, em parceria com o Google, um gibi 

da Turma da Mônica sobre Proteção de Dados pessoais, trazendo 

conceitos importantes da LGPD de forma bastante interativa. Vale a pena 

a leitura! 

 

Leia a história na íntegra: https://turmadamonica.uol.com.br/revistasespeciais/?ed=seja-

incrivel-na-internet 

 

https://www.veirano.com.br/Upload/PDF/Novidades_ANPD_pt.pdf
https://turmadamonica.uol.com.br/revistasespeciais/?ed=seja-incrivel-na-internet
https://turmadamonica.uol.com.br/revistasespeciais/?ed=seja-incrivel-na-internet
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META é condenada na Europa após exposição de dados pessoais | 28/11/2022   

 

A empresa META foi multada em 265 milhões de euros pela Comissão de 

Proteção de Dados da Irlanda. A decisão se fundamentou no fato de que 

haviam sido expostos dados pessoais de mais de 530 milhões de usuários 

do Facebook. A empresa argumentou que a exposição se deu pela ação 

de agentes maliciosos. Além da multa elevada, a Comissão aplicou 

diversas medidas corretivas para adequação aos parâmetros do GDPR pela empresa.   

Para saber mais, acesse:  https://www.mobiletime.com.br/noticias/28/11/2022/meta-e-multada-

na-ue-em-265-milhoes-de-euros/ 

____________________________________________________________________________ 

 

Divulgada nota de repúdio ao projeto Smart Sampa | 22/11/2022 

   

Grupo divulgou nota de repúdio à iniciativa da Prefeitura de São Paulo, 

criando a campanha “Tire meu rosto da sua mira”. O projeto consiste 

na implementação, até 2024, de cerca de 20 mil câmeras ao redor da 

cidade, para fins de segurança pública. A crítica principal provém de a 

tecnologia utilizar reconhecimento facial como mecanismo para 

identificação, com potencial de acarretar tratamento de dados de 

maneira discriminatória.   

Para saber mais, acesse: https://tiremeurostodasuamira.org.br/wp-

content/uploads/2022/11/Nota-de-repudio-a-Plataforma-de-Videomonitoramento-Smart-Sampa-

1.pdf 

 

https://www.mobiletime.com.br/noticias/28/11/2022/meta-e-multada-na-ue-em-265-milhoes-de-euros/
https://www.mobiletime.com.br/noticias/28/11/2022/meta-e-multada-na-ue-em-265-milhoes-de-euros/
https://tiremeurostodasuamira.org.br/wp-content/uploads/2022/11/Nota-de-repudio-a-Plataforma-de-Videomonitoramento-Smart-Sampa-1.pdf
https://tiremeurostodasuamira.org.br/wp-content/uploads/2022/11/Nota-de-repudio-a-Plataforma-de-Videomonitoramento-Smart-Sampa-1.pdf
https://tiremeurostodasuamira.org.br/wp-content/uploads/2022/11/Nota-de-repudio-a-Plataforma-de-Videomonitoramento-Smart-Sampa-1.pdf

