
    PROTEJA A SUA ESCOLA!

PRIVACIDADEPRIVACIDADE
E PROTEÇÃOE PROTEÇÃO
DE DADOSDE DADOS
PESSOAISPESSOAIS

UMA INICIATIVA EDUCATIVA
PARA FORTALECER O
RESPEITO E A PROTEÇÃO
DOS DADOS PESSOAIS



O que será preciso?O que será preciso?

Regulamenta o uso de Dados Pessoais, seja
por Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;

Visa a proteção dos Dados Pessoais e tem
como base os direitos fundamentais;

Sua aplicação se dá na operação de
tratamento de Dados Pessoais,
independente do meio e de onde estejam
localizados.

As Instituições de Ensino terão que
implementar regras para coleta e
tratamento de Dados Pessoais;

Será necessário atualizar: 
- A Política de Privacidade;
- Os contratos de matrícula;
- Os contratos de trabalho;
- Os contratos de terceirizados;
- Política de Cookies;
- Demais documentos com Dados Pessoais.

NECESSIDADE MAIORNECESSIDADE MAIOR
DE ATENÇÃO NASDE ATENÇÃO NAS

ESCOLAS!ESCOLAS!



LGPD & os impactos nas escolasLGPD & os impactos nas escolas
Forte impacto da governança de TI;Forte impacto da governança de TI;
Forte impacto econômico;Forte impacto econômico;
Forte impacto nas operações internas.Forte impacto nas operações internas.

Necessidade de atenção redobrada no tratamento de DadosNecessidade de atenção redobrada no tratamento de Dados
Pessoais Sensíveis e no tratamento de Dados Pessoais dePessoais Sensíveis e no tratamento de Dados Pessoais de
Crianças e AdolescentesCrianças e Adolescentes

DEVE-SE ELABORAR UM PLANO DE AÇÃODEVE-SE ELABORAR UM PLANO DE AÇÃO
PARA NORTEAR O PROCESSO DEPARA NORTEAR O PROCESSO DE

ADEQUAÇÃO À LGPD!ADEQUAÇÃO À LGPD!



Toda e qualquer informação
relacionada a pessoa
natural identificada ou
identificável.

Informações sobre a origem racial, étnica,
convicção religiosa, opinião política, filiação a
sindicato ou organização de caráter religioso
filosófico ou político, dados referentes à
saúde, orientação sexual, dados genéticos,
dados biométricos.

Operação realizada com Dados Pessoais:
acesso, armazenamento, arquivamento,
avaliação, coleta, comunicação, controle,
difusão, distribuição, eliminação, extração,
modificação, utilização, transferência,
reprodução, entre outras.

Nas escolas os titulares de
Dados Pessoais são os
colaboradores, os
responsáveis legais, alunos e
pais.

O TRATAMENTOS DE DADOS PESSOAISO TRATAMENTOS DE DADOS PESSOAIS
DE ALUNOS MENORES DE 12 ANOSDE ALUNOS MENORES DE 12 ANOS
COMPLETOS MERECEM ATENÇÃOCOMPLETOS MERECEM ATENÇÃO
REDOBRADA!REDOBRADA!

É NECESSÁRIO OÉ NECESSÁRIO O
CONSENTIMENTO DOSCONSENTIMENTO DOS
PAIS OU RESPONSÁVELPAIS OU RESPONSÁVEL

LEGAL!LEGAL!

PARA VOCÊPARA VOCÊ
ENTENDERENTENDER



E agora, o que eu faço?E agora, o que eu faço?
FAÇA UM LEVANTAMENTO DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAISFAÇA UM LEVANTAMENTO DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
QUE A ESCOLA REALIZA!QUE A ESCOLA REALIZA!

Quais Dados Pessoais são coletados?Quais Dados Pessoais são coletados?
De que forma?De que forma?
Qual a finalidade do tratamento?Qual a finalidade do tratamento?
Possui obrigação legal?Possui obrigação legal?
Precisa de consentimento?Precisa de consentimento?
Quais são as exceções?Quais são as exceções?
Quais deverão ser descartados?Quais deverão ser descartados?



Também terão de ser legitimados. Ou

seja, deverá ser feita uma análise de

quais Dados poderão ser descartados e

quais serão armazenados.

É obrigatório que
seja nomeado um
Encarregado de
Dados, que será
responsável em
nome da instituição
pela proteção de
Dados Pessoais.

DPODPO
PJNOVO

CONTRATADO
PESSOA 
INTERNA



Passo a passo para aPasso a passo para a
conformidadeconformidade

Criar um comitê de proteção de dados para implementar a governançaCriar um comitê de proteção de dados para implementar a governança
para conformidade a nova lei na Instituição EQUIPE MULTIDISCIPLINARpara conformidade a nova lei na Instituição EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
Definir quem será o Encarregado de Dados (DPO);Definir quem será o Encarregado de Dados (DPO);
Inserir a informação de contato do Encarregado de Dados no site ou portal;Inserir a informação de contato do Encarregado de Dados no site ou portal;
Atualizar a Política de Privacidade e Proteção de Dados no portal escolar;Atualizar a Política de Privacidade e Proteção de Dados no portal escolar;
Fazer o aviso de cookies (se aplicável);Fazer o aviso de cookies (se aplicável);
Atualizar o contrato de matrícula com cláusula específica;Atualizar o contrato de matrícula com cláusula específica;
Atualizar o contrato de trabalho com um aditivo;Atualizar o contrato de trabalho com um aditivo;
Inserir o aviso na recepção da Instituição de Ensino;Inserir o aviso na recepção da Instituição de Ensino;
Atualizar a tabela de temporalidade (ciclo de vida e eliminação dos dadosAtualizar a tabela de temporalidade (ciclo de vida e eliminação dos dados
pessoais)pessoais)
Verificar a utilização do legado (base de dados de ex-aluno ou inativa paraVerificar a utilização do legado (base de dados de ex-aluno ou inativa para
correto enquadramento)correto enquadramento)



É importante lembrar de detalhes, como a
recepção, que normalmente é o lugar que
mais coleta Dados Pessoais.

COLOQUE UM AVISOCOLOQUE UM AVISO
NA RECEPÇÃO SOBRENA RECEPÇÃO SOBRE
A COLETA DE DADOSA COLETA DE DADOS
PESSOAIS.PESSOAIS.  

PRINCIPALMENTEPRINCIPALMENTE
QUANDO HOUVERQUANDO HOUVER

EVENTOS COMEVENTOS COM
VISITANTES!VISITANTES!

A CONSTRUÇÃO DE UMA CULTURA
DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE
DADOS É FATOR CRUCIAL PARA
IMPLEMENTAÇÃO EFETIVA.

Lembre-se da sensibilização de suasLembre-se da sensibilização de suas
equipes pois existe um alto risco deequipes pois existe um alto risco de
vazamento de informações nasvazamento de informações nas
equipes educacionais, ainda queequipes educacionais, ainda que
não seja intencional.não seja intencional.

Em conversas nosEm conversas nos
aplicativos de mensagens,aplicativos de mensagens,
comentários de incidentescomentários de incidentes
ou problemas com alunosou problemas com alunos

CULTURA DECULTURA DE
PRIVACIDADEPRIVACIDADE



APOIO PLATINUMAPOIO PLATINUM
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