
Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”) – Perguntas Frequentes 

Última atualização: 15 de agosto de 2020. 

 

1. O que é LGPD? 

 

A Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”) do Brasil é uma lei que cria novas regras para o 

processamento de dados pessoais de pessoas físicas no Brasil. A LGPD compartilha muitos conceitos do 

Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia ("GDPR"), como a exigência de que as 

organizações tenham uma base legal para processar dados pessoais e garantir aos indivíduos – 

conhecidos como titulares de dados – os direitos sobre o processamento de seus dados pessoais. 

 

A LGPD foi promulgada em 14 de agosto de 2018, e deveria entrar em vigor em 15 de agosto de 2020, 

no entanto, a Medida Provisória n. 959/2020, editada pelo Presidente do Brasil, adiou o início da data de 

vigência. O Congresso Nacional tem até o final de agosto para aprovar ou rejeitar a Medida Provisória e 

determinar quando a LGPD entrará em vigor. Caso o Congresso Nacional não aprove a MP 959, a LGPD 

entrará em vigor 15 de agosto de 2020. 

 

A LGPD também cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ("Autoridade Nacional"), agência 

responsável por orientar, interpretar, oferecer materiais educacionais da LGPD, além de investigar 

eventuais violações da LGPD e garantir o seu cumprimento. A Autoridade Nacional ainda não foi criada. 

 

2. O que significa processar dados? 

 

A LGPD tem uma definição ampla de “processamento”. A lei se aplica para toda operação realizada com 

dados pessoais, incluindo a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 

distribuição, armazenamento, eliminação, modificação, dentre outras.  

 

3. O que é um controlador de dados? E um processador de dados? 

 

A definição de "controlador" e "processador" da LGPD reflete aquela adotada pelo GDPR. De acordo 

com a LGPD, o controlador é a pessoa com autoridade para tomar decisões sobre o processamento de 

dados pessoais; por sua vez, o processador é a pessoa que processa dados pessoais em nome de um 

controlador. 

 

A Autodesk atua tanto como processador e controlador. Quando processamos dados pessoais de nossos 

funcionários, atuamos como controladores. Quando fornecemos produtos e serviços aos nossos clientes 

e processamos seus dados pessoais, somos um processador para os dados do cliente e um controlador 

para outros dados. 

 

4. Quais são os direitos dos titulares de dados na LGPD e como a Autodesk apoia esses direitos? 

 

Para cumprir os requisitos da LGPD, a Autodesk e suas entidades processadoras de dados pessoais 

devem facilitar o exercício dos direitos dos titulares dos dados, incluindo os seguintes direitos: 



 

• Confirmação do processamento de dados pessoais; 

• Acesso aos dados pessoais; 

• Correção dos dados pessoais incompletos, imprecisos ou desatualizados; 

• Anonimização, bloqueio ou exclusão dos dados pessoais desnecessários ou excessivos, ou dados 

pessoais processados em desacordo com a LGPD; 

• Obtenção de cópia dos dados pessoais; 

• Eliminação dos dados pessoais processados com base no consentimento; 

• Obtenção de informações das entidades públicas e privadas com as quais o responsável pelo 

tratamento compartilhou dados pessoais; 

• Obtenção de informações sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento e as 

consequências da negativa; e 

• Revogação do consentimento para processamento. 

 

Os titulares dos dados também têm o direito de apresentar uma reclamação à Autoridade Nacional. 

 

5. A LGPD exige que os dados pessoais permaneçam no Brasil? 

 

De acordo com o LGPD, as transferências internacionais de dados pessoais são permitidas apenas em 

circunstâncias limitadas. Essas circunstâncias incluem as hipóteses quando o titular de dados tiver 

fornecido o seu consentimento prévio para a transferência, quando o destinatário estiver localizado em 

país que proporcione grau de proteção de dados pessoais adequados (a ser determinado pela 

Autoridade Nacional), e quando houver cláusulas contratuais capazes de garantir proteção suficiente 

aos dados pessoais. Outras circunstâncias podem justificar a transferência internacional de dados, 

incluindo a proteção da vida ou da incolumidade física do titular. 

 

6. A LGPD tem regras especiais para crianças e adolescentes? 

 

A LGPD traz requisitos especiais e obrigatórios para o tratamento de dados pessoais relativos a 

“crianças” (menores de 12 anos) e “adolescentes” (maiores de 12 anos e menores de 18 anos). A LGPD 

exige que os processamentos de dados pessoais de crianças e adolescentes sejam realizados no "melhor 

interesse" da criança ou adolescente, sendo obrigação das empresas a obtenção do consentimento 

específico e expresso de ao menos um dos pais ou pelo responsável legal (não aplicável a adolescentes). 

 

7. Como a Autodesk demonstra sua conformidade com a LGPD? 

 

Temos o compromisso de lidar com os dados pessoais de maneira transparente. Atualmente, apesar de 

ainda não existirem certificações disponíveis para demonstrar conformidade com a LGPD, conduzimos 

avaliações internas para assegurar o cumprimento das obrigações previstas na LGPD. Além disso, temos 

certificações ISO de alguns produtos em nuvem do nosso ambiente operacional e passamos por 

auditorias de conformidade SOC 2 para alguns produtos em nuvem. Para maiores informações, visite 

nosso Trust Center. 

 



8. A Autodesk tem um Data Protection Officer (DPO)? 

 

Sim, a Autodesk nomeou um DPO. O DPO trabalha com a equipe de operações e equipe jurídica de 

proteção de dados, bem como outras partes interessadas em governança de dados para (i) monitorar a 

conformidade com a LGPD e outras leis de proteção de dados, (ii) revisar as atividades internas de 

proteção de dados, (iii) aconselhar sobre avaliações de impacto de proteção de dados, (iv) treinar os 

empregados, e (v) conduzir auditorias internas. O DPO da Autodesk se chama Felix Wittern, e ele pode 

ser contatado em dpo@autodesk.com. 

mailto:dpo@autodesk.com

