Aspectos jurídicos relevantes acerca
da Privacidade de dados e
Termos de Uso.
Os dados são a nova moeda corrente, mas o que é permitido fazer com essas
informações? Quais as obrigações legais implícitas na guarda e tratamento de
dados? Qual a importância dos termos de uso nessa disciplina?
Um bate papo sobre as questões legais que surgem com as novas tecnologias.
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Privacidade e proteção de dados.
• O que são dados.
• Coleta, tratamento e proteção.
• Surveillance capitalism
(http://o-c-r.org/behindthebanner/)
• Vazamentos e plano de contingenciamento.
• Repercussões da segurança da informação
• Compliance Digital

Contextualização
 Big data

 Disrupção

+
Imenso volume dados, estruturados
ou não, que podem ser analisados,
colhidos, minerados, impactantes em
um área ou negócio.

Processo em que negócio/empresa
pequeno, de poucos recursos, passa
a competir com negócios/empresas
maiores, por conta de ideia ou
sistema inovador.

Imagens: 1) www.techrepulic.com; 2) www.business2community.com; 3) www.acontecendoaqui.com.br

Legislação e Compliance
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Decreto nº 8.771, de 11 de maio de 2016 que regulamenta o MCI, como cadastrais (filiação;
endereço; e a qualificação pessoal, entendida como nome, prenome, estado civil e profissão
do usuário), e pessoais (todas as demais informações); e o art. 7º, VIII e IX do MCI.
No que tange à adoção de medidas compliance digital, considerando que o site/app colete,
use, armazene e compartilhe dados pessoais, observar os seguintes procedimentos:
O acesso aos dados pessoais deve ser segmentado das demais informações do banco de
dados;
Criação de norma(s) interna(s) de segurança estabelecendo monitoramento de e-mails,
logins de acesso, uploads, downloads, regras para o BYOD (bring your own device) ou para
dispositivos particulares utilizados no local de trabalho, níveis de acesso, uso indevido de
login e senhas, tudo com ciência prévia de todos os trabalhadores internos e/ou externos
que tenham acesso aos sistemas do Valle Saúde.
Criação, manutenção e arquivamento de inventário detalhado de acesso aos dados com data,
hora (fuso GMT), arquivo acessado, duração do acesso, e identificação de funcionário (login)
que acessou, sempre, no mínimo, por um ano.
Exigência de, pelo menos, duplo fator de autenticação (login e senha, no mínimo);
Criptografia dos bancos de dados;
Procurar atender a todos as determinações da ISO/IEC 27002 .
Atender as normas do Código de Defesa do Consumidor que não são afastáveis por mera
manifestação de vontade

Outros usos e suas repercussões no
Direito





Educação
Transportes
Agropecuária
Sistema financeiro

http://g1.globo.com/carros/noticia/2016/07/carro-autonomo-veja-10-questoes-para-entendertecnologia.html
http://innovationinsider.com.br/inteligencia-artificial-esta-chegando-uma-conversa-com-o-dino/

Considerações Finais
1. Diálogo Direito e tecnologia
2. Ensino sobre tecnologia incorporado à grade das faculdades de Direito –
capacitação técnica
3. Capacitação jurídica de startups e encubadoras
4. Implantação de núcleos de TI para melhor orientação dos usuários
5. Tecnologias que falem entre si
6. Cultura de pensamento transformador que permita o entendimento das novas
dinâmicas sociais e econômicas
7. Influência sobre a atividade legislativa para leis mais permeáveis, sem
engessamento do ordenamento.
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