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ANPD divulga Resolução que regulamenta sua atuação no âmbito de fiscalização
e na aplicação de sanções | 28/10/2021

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados divulgou Resolução detalhando
como será seu processo de fiscalização e aplicação de sanções, informando
a ideia de atuar inicialmente de maneira preventiva, e visando a criação de
uma cultura de proteção de dados entre agentes de tratamento.

Para ler a Resolução na íntegra, acesse: RESOLUÇÃO CD/ANPD Nº 1, DE 28 DE OUTUBRO
DE 2021 - RESOLUÇÃO CD/ANPD Nº 1, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021 - DOU - Imprensa
Nacional (in.gov.br)
____________________________________________________________________________

ANPD se torna membro Global Privacy Enforcement Network (GPEN) |
03/11/2021
A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) foi aceita como
membro do Global Privacy Enforcement Network (GPEN), rede de
reguladores de privacidade e proteção de dados cuja missão é melhorar a
cooperação na aplicação das leis internacionais sobre o tema.
Ações BASF: Monitoraremos discussões e eventuais decisões tomadas neste fórum, pois este
assunto é bastante importante para a BASF, visto que é comum realizarmos, em nossas
atividades, transferência de dados com outros países, que possuem diferentes legislações sobre
privacidade, sendo importantes discussões internacionais acerca do tema.
Para mais informações, acesse: ANPD é aceita como membro da Global Privacy Enforcement
Network (GPEN). — Português (Brasil) (www.gov.br)_
___________________________________________________________________________

Empresa Tinder é condenada a indenizar titular por divulgação de dados
pessoais em perfil fake na plataforma| 08/11/2021
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Desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo mantiveram
decisão de primeira instância e condenaram o Tinder a pagar 5 mil reais
para mulher que teve seus dados pessoais (foto e número de telefone)
expostos em um perfil fake da plataforma.

De acordo com o Acórdão, a empresa foi notificada pela titular sobre o uso indevido dos dados
no aplicativo, e se manteve inerte, sem realizar a exclusão da conta falsa. Para os
desembargadores, a omissão da empresa gerou danos morais para a titular, que teve sua
privacidade afetada.
Impacto BASF: Esta condenação mostra como é importante atender aos pedidos dos titulares
em tempo hábil. Possuímos um e-mail específico para contato com titulares dos dados que
querem exercer algum dos seus direitos previstos na LGPD (ex. revogar consentimento, atualizar
ou excluir dados).
Para saber mais, acesse: TJ determina que Tinder pague indenização de R$ 5 mil a mulher que
teve fotos e dados publicados em perfil falso | São Paulo | G1 (globo.com)
____________________________________________________________________________

ANPD abre consulta pública para agentes de tratamento de pequeno porte | 06/10/2021
Nas últimas semanas, diversos ataques hackers continuaram ocorrendo,
mantendo-se a preocupação com a exposição indevida de dados pessoais,
sendo cada vez mais necessário reforçar ações preventivas.

Ataque hacker ao aplicativo Robinhood, afetando dados de 7 milhões de pessoas:
Robinhood trading app hit by data breach affecting seven million - BBC News
Aplicação gerenciadora de senhas Zoho foi vítima de ataque hacker: Password manager
hacked to launch wide-ranging cyberattack against businesses worldwide (msn.com)
Pag Seguro foi possivelmente vítima de ataque ransomware, sendo oferecidos
informações na dark web pelo valor de 1 milhão de reais: PagSeguro e Wirecard: vazamento
de dados atingiria 1 milhão de clientes - TecMundo
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