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BASF realiza ações em redes sociais no dia da “Internet Segura”| 08/02/2022

No dia da “Internet Segura” 08/02), a BASF realizou postagens nas
redes sociais para valorizar nossas iniciativas em segurança da
informação e proteção de dados pessoais.
Acesse as postagens nas redes sociais da BASF:

Linkedin: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6896797356323672064

Instagram: https://www.instagram.com/p/CZt5V8-ukXy/?utm_medium=copy_link

Facebook: https://www.facebook.com/BASF.SouthAmerica/posts/7031616063575182

____________________________________________________________________________

Promulgada PEC que torna proteção de dados direito fundamental | 10/02/2022

O Congresso Nacional promulgou Proposta de Emenda à Constituição, a
qual inclui proteção de dados no rol de direitos fundamentais previstos no
artigo 5° da Constituição Federal.
Desta forma, proteção de dados passa a ser vista como uma cláusula
pétrea, não se admitindo a supressão de tal disposição do texto
constitucional.
Além disso, proteção de dados pessoais passa a ser tema de competência exclusiva da união,
o que impossibilita estados e municípios a editarem normas sobre o tema, consolidando sua
uniformização legislativa.
Para saber mais, acesse: https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/02/10/congressopromulga-pec-que-transforma-protecao-de-dados-pessoais-em-direito-fundamental.ghtml
____________________________________________________________________________

Internal

ANPD aprova regulamento de aplicação da LGPD para empresas de pequeno
porte | 28/01/2022
A ANPD aprovou por unanimidade regulamento para aplicação da
LGPD aos agentes de pequeno porte, criado para facilitar a adequação
dessas empresas aos princípios e diretrizes trazidos pela Lei Geral de
Proteção de Dados.

Para ler o regulamento, acesse: https://in.gov.br/web/dou/-/resolucao-cd/anpd-n-2-de-27-dejaneiro-de-2022-376562019
____________________________________________________________________________

ANPD divulga novas cartilhas de proteção de dados| 28/01/2022

Dando continuidade à sua atribuição educativa, a ANPD divulgou novos
guias orientativos para difundir o tema proteção de dados entre os
agentes de tratamento.
Desta vez, foram divulgados guias sobre atuação do poder público e
guia para proteção de dados pessoais no contexto eleitoral.

Acesse o Guia de Tratamento pelo Poder Público: https://www.gov.br/anpd/ptbr/documentos-e-publicacoes/guia-poder-publico-anpd-versao-final.pdf
Acesse o Guia Eleitoral: https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/guia_lgpd_final.pdf
____________________________________________________________________________

PROCON-MS autua empresas por descumprimento à LGPD | 09/02/2022

A superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor do
Procon-MS autuou algumas empresas por constatar termos de uso
abusivos, bem como políticas de privacidade e de cookies em
inobservância à Lei Geral de Proteção de Dados.
Para saber mais, acesse: https://www.procon.ms.gov.br/procon-msautua-leroy-merlin-privalia-james-e-centauro-por-infracao-a-lgpd/
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