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• Respeito à privacidade;

• Direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade;

• Autonomia, livre concorrência e a defesa do consumidor;

• Desenvolvimento econômico, tecnológico e inovador;

• Inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem;

• Liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de

opinião;

• Autodeterminação informativa;

• Dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais;

´́E uma lei que tem o objetivo

de garantir a privacidade e a

segurança dos seus dados

pessoais. Ela regulamenta

como essas informações são

tratadas pelas empresas.



É considerado tratamento de
dados pessoais qualquer
operação realizada com ele.

É toda informação que seja
capaz de identificar uma
pessoa natural.

É a autorização que o titular dá para que a empresa utilize seus
dados. Ele deve ser informado, livre e inequívoco. O consentimento   
é uma das 10 bases legais que podem ser usadas no tratamento
de dados pessoais.

Pessoa natural a quem os
dados se referem. 

Para ficar mais fácil o entendimento da

lei é essencial que você saiba alguns

conceitos.

São aqueles dados que podem
gerar algum tipo de discriminação
ao titular. Exemplo: origem racial,
religião, dados de saúde e outros.



Confirmação
de que existe um ou mais
tratamento de dados sendo
realizados.

Eliminação
de dados pessoais
desnecessários, excessivos ou
caso o seu tratamento seja ilicito.

Acesso aos
dados
pessoais conservados que lhe
digam respeito.

Correção
de dados pessoais incompletos,
inexatos ou desatualizados.

Oposição
caso discorde de um tratamento
feito sem seu consentimento e o
considere irregular.

Revogação
do consentimento, nos termos
da lei.

Informação sobre
compartilhamento
de dados pessoais com entes
públicos e privados, caso isso
exista.

Eliminação
de dados (exceto quando o
tratamento é legal, mesmo que
sem o consentimento do titular).

Reclamação
contra o controlador de dados
junto à autoridade nacional.

Informação sobre o
não consentimento
ou seja, sobre a opção de não
autorizar o tratamento e as
consequências da negativa.



Caso tenha alguma dúvida ou sugestão entre em
contato pelo e-mail contato@faunaemfoco.com
Ficaremos felizes em atendê-lo!
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