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Lei Geral de Proteção de Dados 

 

Em 18 de setembro de 2020 a LGPD entrou em vigor e a partir de 1 agosto de 2021 as multas e 

sanções já poderão ser aplicadas contra empresas e profissionais liberais que fizerem mal uso ou 

violarem dados pessoais dos titulares. E em 28 de dezembro de 2018  foi criada a ANPD - Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados, agência governamental que irá fiscalizar essa lei. 

 

Encarregado de Dados (DPO – Data Protection Officer) 

 

Uma das exigências da LGPD, para todas as empresas que tratam dados pessoais, é a indicação de 

um Encarregado de Dados, também chamado de DPO – Data Protection Officer. Sua função na 

empresa é gerir o programa de compliance em privacidade e proteção de dados e garantir que as 

medidas de proteção da empresa estão sendo executadas de maneira eficaz. 

Além disso, o DPO é a ponte entre a empresa e os titulares de dados e entre a empresa e a ANPD, 

respondendo às solicitações. É também quem executa o plano de gestão de crise, em caso de 

incidentes de segurança. 

 

Como funciona nosso Serviço de DPO as a Service 

 

É um serviço terceirizado da figura do Encarregado de Dados, para você otimizar os 

recursos da sua empresa e contar com um apoio especializado. Assim você não precisa 

deslocar um funcionário para acumular essa função, o que pode gerar até um possível 

conflito de interesse. Você contrata o nosso escritório por um valor fixo por mês e 

gerenciamos as ações de proteção de dados para sua empresa! 
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EMÍLIA CAMPOS 

Data Protection Officer 

 
Advogada com 26 anos de experiência em propriedade intelectual, 

direito digital, proteção de dados e privacidade. 

Pós-graduada em Direito Processual, cursou MBA na BSP, Legal Exchange Program na Thomas 

Jefferson School of Law, e MOOC em Digital Currencies and Blockchain Technology, na University of 

Nicosia. Palestrante em inúmeros eventos, Professora do MBA em Blockchain Development da FIAP e 

autora do livro Critptomoedas e Blockchain – O Direito no Mundo Digital, pela Editora Lumen Juris.  

Membro no Comitê Público da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados 

(ANPPD). Possui certificação internacional pela EXIN como DPO - Data Protection Officer.  

 

 

 

 

Como nós ajudamos nesse processo? 

 

Atendemos empresas dos mais variados segmentos e temos um método próprio 

para o serviço de DPO. Veja a seguir o que abrange nosso trabalho: 

 

• Gestão do programa de compliance em privacidade e segurança de dados 

• Gestão do Data Mapping 

• Treinamentos ligados à privacidade e segurança de dados 

• Fiscalização interna do tratamento de dados  

• Monitoramento das mudanças na regulamentação  

• Mediação entre a empresa, titulares de dados e a ANPD 

• Acompanhamento e solução das solicitações de titulares relativas à proteção de dados pessoais 

• Atuação em casos de incidentes de segurança 
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Por que contratar? 

✓ Otimize recursos financeiros 

✓ Evite conflito de interesses 

✓ Conte com especialistas experientes no assunto 

✓ Receba apoio para todas as áreas da empresa 

✓ Qualifique sua empresa e sua equipe com o know-how dos nossos especialistas 

 

Não deixe para a última hora! 

Agende um horário com nossa equipe! Entre em contato e saiba mais: 

contato@malgueirocampos.com.br  

+ 55 (11) 3717-9106 
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