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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A pesquisa LGPD e Terceiro Setor nasceu da iniciativa de Jérémie Dron, Gestor de projetos sociais e cientista

de dados, quando se deparou com a falta de informações a respeito dessa temática no setor. A Serasa Experian

já tinha realizado e publicado uma pesquisa a respeito da implementação da Lei no âmbito corporativo e dos

consumidores, mas pouco se falava quanto a sua incorporação e sua implicação para com o Terceiro Setor.

Foi então que, com o apoio de Atados e Social Good Brasil, a pesquisa foi idealizada e lançada com o intuito

de ser entregue à Sociedade Civil, de maneira absolutamente voluntária e gratuita, para que possa apoiar e

contribuir com a adequação das OSCs a essa nova legislação, que entrará em vigor em agosto de 2020 e que traz

exigências significativas para as organizações.

A coleta foi realizada exclusivamente através de um formulário online respondido diretamente pelas

organizações no período de novembro de 2019 a fevereiro de 2020.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Esse material não pretende ser um passo a passo para a adequação à LGPD, mas espera trazer elementos

que possam auxiliar as instituições nesse processo. Vale ressaltar que no momento da elaboração desse relatório, a

composição da ANPD – Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda não tinha sido finalizada e, portanto, a

própria LGPD ainda não estava devidamente regulamentada. Por isso, é fundamental que a Sociedade Civil se

organize para participar dos debates de regulamentação da Lei e defender as características de um Terceiro Setor

tão diverso e complexo.

Esperamos que o material apresentado seja útil para as Organizações da Sociedade Civil. Estamos certos que

a LGPD precisa ser enxergada como uma verdadeira oportunidade de repensar profundamente a natureza do

Dado (não só pessoal) e dos benefícios institucionais de uma correta utilização do mesmo, respeitando os

princípios e fundamentos que garantem a privacidade de seu titular.

Além dos resultados da pesquisa, serão apresentados aqui alguns destaques importantes da Lei, um ponto de

partida para adequação e links úteis que podem ser buscados para obter mais informações a respeito.
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NOÇÕES 

PRELIMINARES
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LGPD - NOÇÕES PRELIMINARES

Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos:

I - o respeito à privacidade;

II - a autodeterminação informativa;

III - a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião;

IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem;

V - o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação;

VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e

VII - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais.

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica

de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre

desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. (...)
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LGPD - NOÇÕES PRELIMINARES
Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados 

pessoais:

I - realizado por pessoa natural para fins exclusivamente 

particulares e não econômicos;

II - realizado para fins exclusivamente:

a) jornalístico e artísticos; ou

b) acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os arts. 

7º e 11 desta Lei;

III - realizado para fins exclusivos de:

a) segurança pública;

b) defesa nacional;

c) segurança do Estado; ou

d) atividades de investigação e repressão de 

infrações penais; ou

IV - provenientes de fora do território nacional e que não 

sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados 

com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de 

transferência internacional de dados com outro país que não 

o de proveniência, desde que o país de proveniência 

proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado 

ao previsto nesta Lei.

(...)

Art. 3º Esta Lei aplica-se a qualquer operação de tratamento

realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito

público ou privado, independentemente do meio, do país de

sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde

que:

I - a operação de tratamento seja realizada no território nacional;

II - a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o 

fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de 

indivíduos localizados no território nacional; ou   

III - os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados 

no território nacional.

§ 1º Consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais 

cujo titular nele se encontre no momento da coleta.

§ 2º Excetua-se do disposto no inciso I deste artigo o tratamento de 

dados previsto no inciso IV do caput do art. 4º desta Lei.
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LGPD - NOÇÕES PRELIMINARES
Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:

I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;

II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou 

político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;

III - dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento;

IV - banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico;

V - titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento;

VI - controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;

VII - operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador;

VIII - encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados (ANPD); 

IX - agentes de tratamento: o controlador e o operador;

X - tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, 

distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;

XI - anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, 

a um indivíduo;

XII - consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada;

XIII - bloqueio: suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados;

XIV - eliminação: exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado;

XV - transferência internacional de dados: transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro;

XVI - uso compartilhado de dados: comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por 

órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências legais, ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com autorização específica, para uma ou mais 

modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos, ou entre entes privados;

XVII - relatório de impacto à proteção de dados pessoais: documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar 

riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco;

XVIII - órgão de pesquisa: órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis 

brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, 

tecnológico ou estatístico; e

XIX - autoridade nacional: órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta Lei em todo o território nacional.
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LGPD - NOÇÕES PRELIMINARES

Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios:

I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de 

tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades;

II - adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;

III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados 

pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados;

IV - livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a 

integralidade de seus dados pessoais;

V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e 

para o cumprimento da finalidade de seu tratamento;

VI - transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os 

respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial;

VII - segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de 

situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;

VIII - prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais;

IX - não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;

X - responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a 

observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.
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RESULTADOS 

COMPLETOS
Observação preliminar

As contribuições passaram por tratamento inicial, quando foram desconsiderados em particular:
- dados de organizações que se autodeclararam com fins lucrativos;
- dados de organizações que responderam “Não” à pergunta: “Você consente que as informações de sua

organização sejam utilizadas para alimentar essa pesquisa e divulgadas de maneira anônima para o benefício
da comunidade do Terceiro Setor?”.

Com isso, chegamos a um total de 95 respostas de instituições sem fins lucrativos como base do estudo estatístico apresentado a seguir.
Importante salientar que nenhum dado aqui apresentado permite a identificação das organizações.
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PERFIL DAS ORGANIZAÇÕES

RESULTADOS 

COMPLETOS
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PERFIL DAS 
ORGANIZAÇÕES

Ano de 
fundação
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(2 organizações não responderam)
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PERFIL DAS 
ORGANIZAÇÕES

Cargo da(o) 
respondente

12

22

25

24

8

4

Analista/Assistente

Coordenação

Gestão/Supervisão

Diretoria/Presidência

Outro

Não responderam

Qtde de organizações

Cargo da(o) respondente da pesquisa

Resposta incompleta
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PERFIL DAS 
ORGANIZAÇÕES

Tipo de 
Instituição

64

13

5

5

4

1

1

1

1

Associação, Instituto ou Entidade Social

OSCIP

OS

Outros

Fundação

Associação de Classe

Entidade Sindical

Escola, Faculdade ou Universidade

Instituto de Pesquisa

Qtde de organizações

Tipo de Instituição
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PERFIL DAS 
ORGANIZAÇÕES

Localização

5

67
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Estado onde está sediada
(3 organizações informaram possuir 2 sedes) 

A pesquisa alcançou 11 estados brasileiros. A maioria das respostas se concentrou no Estado de São Paulo (68%), seguido

por Rio de Janeiro (11%), Minas Gerais (6%) e Rio Grande do Sul (5%), entre outros. A cidade mais representada é São Paulo (58

sedes), seguida por Rio de Janeiro (11 sedes), Porto Alegre (3 sedes), Florianópolis e Belo Horizonte (2 sedes cada) e as cidades de

Arroio dos Ratos, Barueri, Bauru, Brasília, Cabreúva, Campinas, Contagem, Cotia, Criciúma, Diadema, Fortaleza, Itaobim, Manaus,

Osasco, Recife, Ribeirão das Neves, São José dos Campos, Sumaré, Vacaria, Valparaíso de Goiás, Vera Cruz do Oeste e Viçosa (1 sede

cada).

SP

MG

RS

RJ

AM

SC
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CE
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PERFIL DAS 
ORGANIZAÇÕES

Abrangência

35

11

36

13

Municipal Estadual Nacional Nacional e Internacional
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Abrangência
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PERFIL DAS 
ORGANIZAÇÕES

Porte23

36

17

19

Micro

(até 9 funcionários)

Pequeno

(de 10 a 49 funcionários)

Médio

(de 50 a 99 funcionários)

Grande

(acima de 100 funcionários)

Q
td

e
 d

e
 o
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a
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a
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s

Porte
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PERFIL DAS 
ORGANIZAÇÕES

Área de 
atuação

30

22

16

6

5

3

3

3

1

1

5

Assistência social

Outros

Educação e pesquisa

Desenvolvimento e defesa de direitos

Saúde

Cultura e recreação

Meio ambiente e proteção animal

Outras atividades associativas

Associações patronais, profissionais e de produtores rurais

Habitação

Não responderam

Qtde de organizações

Área de atuação principal
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PERFIL DAS 
ORGANIZAÇÕES

Parcerias com 
Poder Público

Sim

75%

Não

25%

Utiliza leis de incentivo ou outros tipos de parcerias com 

o Poder Público?
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PERFIL DAS 
ORGANIZAÇÕES

Causas

67%

55%

44%

28%

27%

26%

26% (*)

22%

18%

9%

7%

6%

6%

5%

4%

2%

2%

04 - Educação de qualidade

10 - Redução das desigualdades

03 - Saúde e bem-estar

16 - Paz, justiça e instituições eficazes

08 - Trabalho decente e crescimento econômico

01 - Erradicação da pobreza

05 - Igualdade de Gênero

17 - Parcerias e meios de implementação

11 - Cidades e comunidades sustentáveis

12 - Consumo e produção responsáveis

02 - Fome zero e agricultura sustentável

07 - Energia limpa e acessível

13 - Ação contra a mudança global do clima

06 - Água limpa e saneamento

09 - Inovação infraestrutura

14 - Vida na água

15 - Vida terrestre
% de organizações

Causas (ODS)

(*) cálculo  feito conisderando um total de 68 organizações

09 - Inovação e infraestrutura
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PERFIL DAS 
ORGANIZAÇÕES

Público-alvo

69%

79%

69%

36%

24%

15%

12%

Crianças (até 11 anos)

Adolescentes (de 12 até 17 anos)

Jovens e adultos (de 18 até 59 anos)

Idosos (acima de 60 anos)

Organizações Sociais

Outras Pessoas Jurídicas

Outro

% de organizações

Público-alvo
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PERFIL DAS 
ORGANIZAÇÕES

Estrutura das 
organizações

93%

91%

85%

68%

65%

62%

57%

56%

52%

52%

37%

9%

5%

7%

1%

Área administrativa/financeira

Diretoria

Conselho fiscal

Área de comunicação

Assembleia geral

Área jurídica ou apoio jurídico

Área de captação de recursos

Área pedagógica

Área de recursos humanos

Área de assistência social

Área de informática

Área/pessoa específica para proteção de dados

Outro tipo de Conselho

Outro

Não responderam
% de organizações

A estrutura de sua organização contém:
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TRATAMENTO DE DADOS NAS 

ORGANIZAÇÕES

RESULTADOS 

COMPLETOS
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TRATAMENTO DE 
DADOS NAS 
ORGANIZAÇÕES

Dados pessoais
Sim

93%

Não

7%

Sua organização sabe o que são dados pessoais?

Sim

98%

Não

2%

Sua organização trata dados pessoais?
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TRATAMENTO DE 
DADOS NAS 
ORGANIZAÇÕES

Consentimento
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TRATAMENTO DE 
DADOS NAS 
ORGANIZAÇÕES

Formatos

89%

81%

78%

75%

41%

5%

Arquivos digitais em computador ou na nuvem

Fotos

Arquivos impressos

Vídeos

Áudios

Outro

% de organizações

Quais formatos de dados sua organização utiliza?
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TRATAMENTO DE 
DADOS NAS 
ORGANIZAÇÕES

Tipos

89%

87%

85%

84%

72%

61%

43%

32%

15%

12%

2%

2%

3%

Dados dos funcionários e voluntários

Dados pessoais diversos (RG, CPF, Endereço, etc.)

Nome completo dos Responsável(is)

Nome completo dos beneficiários

Dados sobre crianças e/ou adolescentes (abaixo de 18 anos)

Dados socioeconômicos (renda, etc.)

Dados sobre origem racial ou étnica

Dados sobre a saúde ou a vida sexual

Dados sobre convicções religiosas ou filosóficas

Dados sobre questões genéticas, biométricas

Dados sobre opiniões políticas

Dados sobre filiação sindical

Outro

% de organizações

Quais dados sua organização utiliza?
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TRATAMENTO DE 
DADOS NAS 
ORGANIZAÇÕES

Dados sensíveis

Sim

60%

Não

40%

A organização trata dados sensíveis?

Os dados sensíveis são dados 

pessoais sobre origem racial 

ou étnica, convicção 

religiosa, opinião política, 

filiação a sindicato ou a 

organização de caráter 

religioso, filosófico ou político, 

dado referente à saúde ou à 

vida sexual, dado genético 

ou biométrico, quando 

vinculado a uma pessoa 

natural.
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TRATAMENTO DE 
DADOS NAS 
ORGANIZAÇÕES

Ferramentas 
utilizadas

75%

29%

27%

22%

21%

8%

3%

5%

Excel ou similar

Sistema próprio

CRM

Outro banco de dados online

Servidor informático próprio

Access ou similar

Nenhum

Outro

% de organizações

Que tipo de ferramenta sua organização utiliza para 

armazenar dados?
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ao 
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TRATAMENTO DE 
DADOS NAS 
ORGANIZAÇÕES

Compartilhamento
com Terceiros

Sim

39%

Não

61%

Sua organização compartilha dados com terceiros?

Voltar 
ao 
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TRATAMENTO DE 
DADOS NAS 
ORGANIZAÇÕES

Procedimentos
utilizados

78%

57%

34%

33%

33%

32%

16%

9%

5%

2%

2%

Termos de uso de imagem e voz

Proteção de dados por senha

Política de privacidade

Termos de confidencialidade e sigilo de dados com funcionários

Termos de confidencialidade e sigilo de dados com parceiros/terceiros

Contrato de cessão de direitos autorais

Política de segurança da informação

Proteção de dados por criptografia

Nenhum

Não sabe responder

Outro

% de organizações

Quais procedimentos abaixo sua organização já utiliza?
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SOBRE A LGPD

RESULTADOS 

COMPLETOS
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SOBRE A LGPD

Conhecimento

11%

69%

19%

1%

Sua organização nunca ouviu

falar da Lei

Sua organização já ouviu falar

da Lei mas ainda não se

aprofundou no assunto

Sua organização conhece a

Lei e já iniciou o processo de

adequação

Sua organização conhece a

Lei e já está preparada e

adequada

Conhecimento da Lei

Voltar 
ao 
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SOBRE A LGPD

Impacto

1%

3%

40%

51%

5%

Nulo

Fraco

Moderado

Significativo

Não responderam

Segundo sua organização qual será o impacto dessa Lei 

no Terceiro Setor?
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SOBRE A LGPD

Tempo para a 
adequação

40.00%

31.58%

11.58%

1.05% 1.05%

14.74%

De 1 a 6 meses De 6 meses a 1 ano De 1 a 2 anos Mais de 2 anos Não se adequará Não Sei

Caso sua organização ainda não esteja preparada para a Lei, 

quanto tempo acha que precisará para sua adequação?

Voltar 
ao 
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SOBRE A LGPD

Desafios para a 
adequação

79%

63%

62%

56%

48%

43%

1%

Estruturação de processos internos para proteção de dados

Apoio tecnológico

Capacitação da equipe

Organização dos dados

Recursos financeiros

Apoio jurídico

Não sabe

% de organizações

Quais os maiores desafios que você acredita que sua 

organização poderá encontrar ao adequar-se à Lei?
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RESULTADOS 

RESUMIDOS 

COMENTADOS
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Estado onde está sediada
(3 organizações informaram possuir 2 sedes) 

A pesquisa alcançou 11 estados brasileiros. A maioria das respostas se concentrou no Estado de São Paulo (68%), seguido

por Rio de Janeiro (11%), Minas Gerais (6%) e Rio Grande do Sul (5%), entre outros. A cidade mais representada é São Paulo (58

sedes), seguida por Rio de Janeiro (11 sedes), Porto Alegre (3 sedes), Florianópolis e Belo Horizonte (2 sedes cada) e as cidades de

Arroio dos Ratos, Barueri, Bauru, Brasília, Cabreúva, Campinas, Contagem, Cotia, Criciúma, Diadema, Fortaleza, Itaobim, Manaus,

Osasco, Recife, Ribeirão das Neves, São José dos Campos, Sumaré, Vacaria, Valparaíso de Goiás, Vera Cruz do Oeste e Viçosa (1 sede

cada).

Localização

79% das organizações que 

responderam a pesquisa têm sedes 

nos Estados de SP (68%) e RJ (11%).

Isso reflete que a divulgação da 

pesquisa, apesar de alcançar 11 

Estados brasileiros, teve mais 

impacto nesses dois estados do 

Sudeste.

Essa informação é relevante para a 

interpretação de algumas 

informações, em particular porque 

precisamos lembrar que é nessa 

região que as informações 

costumam circular de maneira mais 

orgânica e dinâmica.

SP

MG

RS

RJ

AM

SC

GO

PR

DF

PE

CE

©	2020	Mapbox	©	OpenStreetMap
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Dados pessoais

A Lei considera, no seu Art. 5º, o dado pessoal como “qualquer informação

relacionada à pessoa natural identificada ou identificável”.

Em outras palavras, “se uma informação permite identificar, direta ou indiretamente,

um indivíduo que esteja vivo, então ela é considerada um dado pessoal”.

Com isso, é possível entender que dados como nome, RG ou CPF, por exemplo,

carregam informações que permitem rastrear a origem de seu titular de forma

razoavelmente fácil. Mas a LGPD vai além e considera dado pessoal também o dado que,

ao ser cruzado com outros insumos ou técnicas, possibilita caracterizar e

consequentemente identificar seu titular.
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Sim

93%

Não

7%

Sua organização sabe o que são dados pessoais?

Sim

98%

Não

2%

Sua organização trata dados pessoais?

Dados pessoais

É muito importante perceber que a 

noção de dado pessoal já parece 

estar amplamente difundida e 

entendida pelas Orgranizações da 

Sociedade Civil. 

Contudo, devemos ficar ainda mais 

atentos ao tratamento dos dados 

pessoais nessas organizações, já que 

98% declara fazer uso destes.

Essa informação é fundamental 

porque pode-se considerar que a 

imensa maioria das OSCs serão 

impactadas pela LGPD e, portanto, 

terão que se adequar a ela.
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Consentimento

A LGPD, no Art. 7º da Seção I, define 

em quais situações exclusivas o 

tratamento de dados pessoais 

poderá ser realizado. 

A primeira desta é mediante o 

fornecimento de consentimento 

pelo titular dos dados. Contudo, esta 

não é a única situação e é 

fundamental sempre lembrar dos 

direitos dos titulares, trazidos em 

particular no Art. 18.

Cabe às organizações sociais 

reverem seus procedimentos e 

repensarem a forma com a qual 

tratam os dados. 
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Hipóteses de realização de tratamento e 

direitos dos titulares
Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser 

realizado nas seguintes hipóteses:

I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;

II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

III - pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados 

necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou 

respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as 

disposições do Capítulo IV desta Lei;

IV - para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que 

possível, a anonimização dos dados pessoais;

V - quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos 

preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do 

titular dos dados;

VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou 

arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de 

Arbitragem) ;

VII - para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

VIII - para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por 

profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;

IX - quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de 

terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do 

titular que exijam a proteção dos dados pessoais; ou

X - para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação 

pertinente.

(…)

Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do 

controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a 

qualquer momento e mediante requisição:

I - confirmação da existência de tratamento;
II - acesso aos dados;
III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos 
ou tratados em desconformidade com o disposto nesta Lei;
V - portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante 
requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, 
observados os segredos comercial e industrial;
VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, 
exceto nas hipóteses previstas no art. 16 desta Lei;
VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador 
realizou uso compartilhado de dados;
VIII - informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as 
consequências da negativa;
IX - revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º desta Lei.
(...)

Art. 8. § 5º:

O consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante 
manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado, 
ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento 
anteriormente manifestado enquanto não houver requerimento de eliminação, 
nos termos do inciso VI do caput do art. 18 desta Lei.

Voltar 
ao 

índice

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9307.htm


89%

81%

78%

75%

41%

5%

Arquivos digitais em computador ou na nuvem

Fotos

Arquivos impressos

Vídeos

Áudios

Outro

% de organizações

Quais formatos de dados sua organização utiliza?

Formatos

O gráfico ao lado mostra que mais 

de 89% das organizações usam 

arquivos digitais, mas também que 

78% ainda utilizam e armazenam 

dados em arquivos físicos.

É bom ressaltar que a LGPD se 

aplica a dados pessoais tanto em 

meios digitais quanto físicos.

Por tanto, ao reverem suas políticas 

internas, OSCs precisam olhar para 

a totalidade de tratamento e 

armazenamento de dados.
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89%

87%

85%

84%

72%

61%

43%

32%

15%

12%

2%

2%

3%

Dados dos funcionários e voluntários

Dados pessoais diversos (RG, CPF, Endereço, etc.)

Nome completo dos Responsável(is)

Nome completo dos beneficiários

Dados sobre crianças e/ou adolescentes (abaixo de 18 anos)

Dados socioeconômicos (renda, etc.)

Dados sobre origem racial ou étnica

Dados sobre a saúde ou a vida sexual

Dados sobre convicções religiosas ou filosóficas

Dados sobre questões genéticas, biométricas

Dados sobre opiniões políticas

Dados sobre filiação sindical

Outro
% de organizações

Quais dados sua organização utiliza?

Tipos de dados

Dentro do universo dos dados 

pessoais, a LGDP destaca alguns 

com os quais são necessários 

cuidados específicos. Entre eles, 

estão os dados de crianças e 

adolescentes e os dados ditos 

sensíveis (raça/etnia, religião, 

opinião política, dados referentes à 

saúde ou vida sexual, entre outros).

A pesquisa mostra que 60% das OSCs

consultadas utilizam dados sensíveis. 

Importante considerar que esses 

dados exigem um tratamento mais 

rigoroso.

Sim

60%

Não

40%

A organização trata dados sensíveis?
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Dados Específicos
Seção II - Do Tratamento de Dados Pessoais Sensíveis

Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas 

seguintes hipóteses:

I - quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica 

e destacada, para finalidades específicas;

II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for 

indispensável para:

a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo 

controlador;

b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, 

pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis 

ou regulamentos;

c) realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, 

sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis;

d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em 

processo judicial, administrativo e arbitral, este último nos termos 

da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem) ;

e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de 

terceiro;

f) tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado 

por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade 

sanitária;

g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos 

processos de i dentificação e autenticação de cadastro em 

sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no 

art. 9º desta Lei e exceto no caso de prevalecerem direitos e 

liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos 

dados pessoais.

Seção III - Do Tratamento de Dados Pessoais de Crianças e de 

Adolescentes

Art. 14. O tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado 

em seu melhor interesse, nos termos deste artigo e da legislação pertinente.

§ 1º O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o 

consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo 

responsável legal.

§ 2º No tratamento de dados de que trata o § 1º deste artigo, os controladores deverão 

manter pública a informação sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua 

utilização e os procedimentos para o exercício dos direitos a que se refere o art. 18 

desta Lei.

§ 3º Poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento a que se 

refere o § 1º deste artigo quando a coleta for necessária para contatar os pais ou o 

responsável legal, utilizados uma única vez e sem armazenamento, ou para sua 

proteção, e em nenhum caso poderão ser repassados a terceiro sem o consentimento 

de que trata o § 1º deste artigo.

§ 4º Os controladores não deverão condicionar a participação dos titulares de que 

trata o § 1º deste artigo em jogos, aplicações de internet ou outras atividades ao 

fornecimento de informações pessoais além das estritamente necessárias à atividade.

§ 5º O controlador deve realizar todos os esforços razoáveis para verificar que o 

consentimento a que se refere o § 1º deste artigo foi dado pelo responsável pela 

criança, consideradas as tecnologias disponíveis.

§ 6º As informações sobre o tratamento de dados referidas neste artigo deverão ser 

fornecidas de maneira simples, clara e acessível, consideradas as características físico-

motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, com uso de recursos 

audiovisuais quando adequado, de forma a proporcionar a informação necessária aos 

pais ou ao responsável legal e adequada ao entendimento da criança.
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75%

29%

27%

22%

21%

8%

3%

5%

Excel ou similar

Sistema próprio

CRM

Outro banco de dados online

Servidor informático próprio

Access ou similar

Nenhum

Outro

% de organizações

Que tipo de ferramenta sua organização utiliza para 

armazenar dados?

78%

57%

34%

33%

33%

32%

16%

9%

5%

2%

2%

Termos de uso de imagem e voz

Proteção de dados por senha

Política de privacidade

Termos de confidencialidade e sigilo de dados com funcionários

Termos de confidencialidade e sigilo de dados com parceiros/terceiros

Contrato de cessão de direitos autorais

Política de segurança da informação

Proteção de dados por criptografia

Nenhum

Não sabe responder

Outro
% de organizações

Quais procedimentos abaixo sua organização já utiliza?

Ferramentas e 

procedimentos

A questão que traz a LGPD não é sobre 

qual a ferramenta mais adequada, 

mas sobre quais são os processos que 

precisam ser implantados para garantir 

a privacidade dos dados pessoais. 

Um dos procedimentos para garantir o 

uso de dados pessoais é indicada pelo 

Art. 12º. Trata-se da anonimização dos 

dados: utilização de meios técnicos 

razoáveis e disponíveis no momento do 

tratamento, por meio dos quais um 

dado perde a possibilidade de 

associação, direta ou indireta, a um 

indivíduo.
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Papeis importantes na LGPD

ENCARREGADO

Pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como 

canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos 

dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

Voltar 
ao 
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CONTROLADOR

Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a 

quem competem as decisões referentes ao tratamento de 

dados pessoais

OPERADOR

Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que 

realiza o tratamento de dados pessoais em nome do 

controlador

Um dos procedimentos novos trazidos pela 

entrada em vigor da LGPD é a 

determinação pelas instituições dos 

agentes de tratamento de dados: o 

controlador, o operador e o encarregado.

São esses atores que vão garantir a 

elaboração e o respeito das políticas 

internas de tratamento de dados pessoais 

para que a privacidade e o atendimento 

inequívoco aos direitos dos titulares sejam 

respeitados. 

O encarregado, em particular, será o 

ponto focal do diálogo das instituições com 

a Sociedade Civil e a Autoridade Nacional 

de Proteção de Dados – ANPD.



Sim

39%

Não

61%

Sua organização compartilha dados com terceiros?

Compartilhamento 

com terceiros

É importante salientar que a LGPD se 

aplica a todos os atores envolvidos no 

processo de tratamento de dados pessoais 

e a todas as operações realizadas: coleta, 

produção, recepção, classificação, 

utilização, acesso, reprodução, 

transmissão, distribuição, processamento, 

arquivamento, armazenamento, 

eliminação, avaliação ou controle da 

informação, modificação, comunicação, 

transferência, difusão ou extração.

Sendo assim, em caso de problema, todos 

esses atores podem ser responsabilizados. 

Portanto, quem compartilha dados 

pessoais com terceiros precisa garantir que 

todos os requisitos da Lei estão sendo 

atendidos em todas as etapas.
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11%

69%

19%

1%

Sua organização nunca ouviu

falar da Lei

Sua organização já ouviu falar

da Lei mas ainda não se

aprofundou no assunto

Sua organização conhece a

Lei e já iniciou o processo de

adequação

Sua organização conhece a

Lei e já está preparada e

adequada

Conhecimento da Lei

Conhecimento

Os dados trazidos pelos gráficos 

podem parecer paradoxais, porque, 

enquanto 80% das OSCs

responderam que desconhecem a 

Lei ou ainda não se aprofundaram 

nela, 91% concordam em dizer que 

seu impacto será no mínimo 

moderado, sendo que mais da 

metade aponta que será 

significativo.

A LGPD traz exigências que podem 

não ser tão rápidas de implantar. 

Portanto, já que a maioria está 

ciente que haverá impacto, é 

necessário iniciar, o quanto antes, os 

processos de adequação para 

garantir que as instituições estejam 

preparadas, quando a Lei entrar em 

vigor.

1%

3%

40%

51%

5%

Nulo

Fraco

Moderado

Significativo

Não responderam

Segundo sua organização qual será o impacto dessa Lei 

no Terceiro Setor?
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40.00%

31.58%

11.58%

1.05% 1.05%

14.74%

De 1 a 6 meses De 6 meses a 1 ano De 1 a 2 anos Mais de 2 anos Não se adequará Não Sei

Caso sua organização ainda não esteja preparada para a Lei, 

quanto tempo acha que precisará para sua adequação?

Desafios para a 

adequação

40% das instituições respondentes 

consideram que o tempo necessário 

para adequação será de 1 a 6 

meses. Isso significa que 60% das 

OSCs não terão tempo para a 

devida preparação até a entrada 

em vigor da Lei, o que deve manter 

em alerta o Terceiro Setor.

Além disso, podemos observar que 

os desafios enfrentados pelas 

organizações são realmente diversos 

e soluções precisam ser criadas para 

que a adequação possa acontecer 

respeitando os fundamentos da Lei.

79%

63%

62%

56%

48%

43%

1%

Estruturação de processos internos para proteção de dados

Apoio tecnológico

Capacitação da equipe

Organização dos dados

Recursos financeiros

Apoio jurídico

Não sabe

% de organizações

Quais os maiores desafios que você acredita que sua 

organização poderá encontrar ao adequar-se à Lei?
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POR ONDE 

COMEÇAR?
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POR ONDE COMEÇAR?

 Mapeamento dos dados

A primeira das etapas para iniciar a adequação de sua instituição à LGPD é a realização do 

mapeamento dos dados pessoais tratados, destacando fonte, natureza, tipo, características, quem 

utiliza, como é coletado, quem é a pessoa responsável, por quanto tempo os dados são mantidos, 

entre outras informações. 

Um artigo interessante a respeito pode ser encontrado aqui.

 LGPD é oportunidade

Por que não aproveitar a chegada da LGPD para repensar a maneira como sua instituição

enxerga os dados? Não se limitando apenas ao Dado Pessoal, mas considerando o universo todo de

dados utilizados e aplicando os mesmos fundamentos de ética e privacidade a todos eles.

Assim, mostrará idoneidade e credibilidade, o que pode impactar positivamente sua

sustentabilidade.
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LINKS ÚTEIS
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LINKS ÚTEIS

 LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 – LGPD

 SERPRO e LGPD

 Curso gratuito da Escola Aberta do 3o Setor 

 Pesquisa SERASA - O que os consumidores e as empresas sabem 

sobre LGPD e o que estão fazendo a respeito
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https://www.serpro.gov.br/lgpd
https://ead.escolaaberta3setor.org.br/courses/lgpd-e-o-terceiro-setor
https://www.serasaexperian.com.br/blog/o-que-os-consumidores-e-as-empresas-sabem-sobre-lgpd-e-o-que-estao-fazendo-a-respeito
https://www.serasaexperian.com.br/blog/o-que-os-consumidores-e-as-empresas-sabem-sobre-lgpd-e-o-que-estao-fazendo-a-respeito
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