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Atualizada em junho de 2022. 

 

A Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 
preconiza que as organizações adotem medidas de segurança, 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 qualquer forma de tratamento inadequado ou 
ilícito. Esse conjunto de medidas é conhecido como "proteção de dados por design e por 
padrão". Dentro desse contexto, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA atua 
para que a implementação e manutenção das práticas corporativas de Privacidade e Proteção de 
Dados durante todo o seu ciclo de vida estejam alinhadas com os requisitos de negócio e em 
consonância com os princípios estabelecidos no art. 6º da Lei nº 13.709, de 2018. 
 
O tratamento de dados pessoais é definido como 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. (LEI 13.709/2018, ART. 5º, X). O dado pessoal é considerado como toda 
informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Já o dado pessoal sensível 
é aquele dado 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. 
 
Esta Política de Privacidade e Proteção de Dados descreve os tipos de dados pessoais que a ANA 
coleta, as finalidades para as quais os coleta, os terceiros com os quais poderá compartilhá-los e 
as medidas que adota para protegê-los.  

Coleta e Uso de Dados Pessoais 
 
Agente de tratamento 

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA 
CNPJ: 04.204.444/0001-08 
Endereço: Endereço: Setor Policial, Área 5, Quadra 3, Edifício Sede - CEP 70610-200 - Brasília/DF 
Horário de atendimento: das 8h às 12h e das 14h às 18h 
Telefone: 2109-5400 

 
Papel no tratamento 
Predominantemente Controladora  
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Natureza dos dados pessoais tratados 

Dados pessoais fornecidos pelo titular, obtidos automaticamente ou tornados públicos pelo titu-
lar. 

 
Finalidade do tratamento de dado pessoal como Controladora 

Implementar, no âmbito de suas competências, a Política Nacional de Recursos Hídricos, fiscalizar 
a segurança de barragens e instituir normas de referência para a regulação dos serviços públicos 
de saneamento básico nos termos da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, da Lei nº 9.984, de 
17 de julho de 2000, da Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010 e da Lei nº 14.026, de 15 de 
julho de 2020.   

Compartilhamento 

Os dados podem vir a ser compartilhados com órgãos públicos em ações de política pública, ou 
em ações de órgãos de controle ou judiciais, para a realização de estudos por órgãos de pesquisa, 
ou com empresas contratadas para prestação de serviços à ANA, além de outros casos dispostos 
em lei. 

Direitos do Titular 

Os direitos do titular de dados pessoais são os expressos no art. 18 da LGPD dentre eles confir-
mação da existência de tratamento; acesso aos dados; correção de dados incompletos, inexatos 
ou desatualizados; anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos 
ou tratados em desconformidade com a LGPD; revogação de consentimento (§ 5º do art. 8º); 
eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses 
previstas no art. 16 etc. 

Exclui-se da restrição que a privacidade impõe, e nos limites da excepcionalidade que o justifique, 
a informação que se enquadre no art. 4 da LGPD. 

 
Proteção de Dados 

Todo e qualquer acesso aos bancos de dados da ANA são monitorados, através de geração de 
arquivos de “log” da movimentação de inclusão, alteração, exclusão, extração e leitura de dados. 
Outras medidas de segurança da informação, técnicas e administrativas adequadas, como restri-
ções de acesso, também são aplicáveis. 

Para proteção e tratamento de dados pessoais, a LGPD prevê a existência da autoridade nacional, 
dos agentes de tratamento (controlador e operador) e do encarregado de dados pessoais. 
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1. A quem se aplica essa Política de Privacidade e Proteção de Dados? 

 

Esta Política de Privacidade e Proteção de Dados aplica-se a todos os serviços corporativos em 
que a ANA atua como controladora e, também, naqueles onde atua como operadora e a todos 
os titulares que tenham, de alguma forma, seus dados pessoais tratados pela ANA.  

 2. Previsão Legal

 

Esta Política de Privacidade e Proteção de Dados será regida, interpretada e executada de acordo 
com a Lei nº 13.709, de 2018 (LGPD) não se excluindo outros direitos e princípios sobre a matéria 
previstos no ordenamento jurídico brasileiro ou, ainda, nos tratados internacionais em que o 
Brasil seja parte e na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecida como a Lei de Acesso 
à Informação (LAI).   

 3. Qual a finalidade de a ANA utilizar seus dados pessoais?

 

• Para o estrito cumprimento da função regulatória e fiscalizatória da ANA, sendo tais dados 

protegidos pela Constituição Federal e por outras leis aplicáveis; 

• Para o tratamento de reclamações e/ou de denúncias, bem como para manter os usuários dos 

serviços de regulação e fiscalização de recursos hídricos e dos serviços públicos de sanea-

mento básico informados sobre o seu andamento; 

• Para viabilizar as ações de regulação e fiscalização da ANA, ou seja, toda atividade de acesso, 

obtenção e averiguação de dados e informações, por meio de procedimentos e técnicas apli-

cados por Agente de Fiscalização com a finalidade de reunir evidências para a apuração do 

cumprimento de obrigações e conformidades por parte da fiscalizada e verificar a forma de 

execução dos serviços de regulação e fiscalização; 

• A fim de coordenar o andamento de dúvidas e sugestões realizadas pelos usuários dos serviços 

de regulação e fiscalização; 

• Para processar os pagamentos dos tributos e outras receitas recolhidos pela ANA, bem como 

outras atividades afetas à arrecadação, cobrança, restituição e compensação das receitas; ou 

para identificar o sujeito passivo da obrigação tributária e processar os pagamentos dos tribu-

tos recolhidos pela Agência; 

• Para fins de contratação de empresas fornecedoras de bens e serviços; 
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• Para fins de recebimento de comentários e sugestões da sociedade sobre propostas normati-

vas ou documentos relevantes dentro dos processos de participação social da Agência. 

 

 4. Quais dados pessoais são utilizados pela ANA?  

 

Existem três maneiras de reunirmos informações a seu respeito quando você acessa ou utiliza 
um site da ANA: 

• Informações que você fornece voluntariamente; 

• Dados fornecidos de forma automática quando você utiliza nossos serviços; 

• Informações recebidas ou coletadas de terceiros, de fontes disponíveis publicamente, de em-

presas que prestam serviços. 

Nas ações de regulação e fiscalização poderão ser utilizados dados pessoais fornecidos pelo soli-
citante ou fiscalizado, a exemplo dos dados pessoais biográficos, número do telefone, endereço 
residencial e/ou comercial, dentre outros.  

Assim, para o desempenho de suas funções regulatórias a ANA coleta as seguintes categorias de 
Dados Pessoais: 

• Atributos biográficos: dados da pessoa natural tais como nome civil ou social, data do nasci-

mento, filiação, naturalidade, nacionalidade, sexo, estado civil, endereço, vínculo empregatí-

cio, endereços de correio eletrônico, números de telefone; 

• Dados cadastrais: informações identificadoras perante o cadastro de órgãos públicos tais 

como número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, número de Identificação So-

cial – NIS, número de inscrição no Programa de Integração Social – PIS, número de inscrição 

no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep, número do Título de 

Eleitor; 

• Dados coletados automaticamente: data e hora do acesso, IP, navegador, origem do IP, quan-

tidades de cliques e páginas acessadas, dentre outros. Para tal coleta, a ANA fará uso de algu-

mas tecnologias, como cookies e outras, que são utilizadas com o propósito de melhorar a 

experiência de navegação do usuário, de acordo com seus hábitos e suas preferências.   É 

importante esclarecer que, com o advento do desenvolvimento tecnológico, no intuito de vi-

abilizar a prestação do serviço público com o mínimo de segurança, poderá ser coletado, com 
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o consentimento do usuário, atributos biométricos, isto é, características biológicas e com-

portamentais mensuráveis da pessoa natural que podem ser coletadas para reconhecimento 

automatizado.  

 
Ao acessar o site da ANA, seu dispositivo eletrônico fornece automaticamente algumas informa-
ções não pessoais. São dados sobre como você interage com as nossas ferramentas. Eles são 
fornecidos pelo seu navegador ou dispositivo, bem como por meio da utilização de cookies e 
outros recursos relacionados. É importante lembrar que a ANA não coleta ou identifica individu-
almente essas informações para fins de análise, tampouco colhe dados após você fazer login em 
seus sistemas ou aplicativos. A ANA apenas analisa esses dados de forma estatística, nunca indi-
vidual, e sempre com o objetivo de entender melhor os interesses e necessidades dos utilizado-
res de seus canais.  

Para fazer essa análise e melhorar o nosso site a partir das necessidades dos usuários, o Google 
Analytics, ferramenta adotada pela ANA, armazena as preferências dos visitantes durante a na-
vegação, como informações anônimas sobre como você chegou até o site, quais páginas visitou, 
quanto tempo passa em cada página e no que você clica quando acessa nossa página. Outros 
dados como características do dispositivo de acesso, do navegador, IP e localização também são 
coletados automaticamente. 

Para que os visitantes do site impeçam que os dados sejam utilizados pelo Google Analytics, há 
a possibilidade de se instalar um add-on no navegador. 
 

5. Como protegemos seus dados pessoais 

 

Os dados pessoais coletados pelos sistemas da ANA são protegidos de modo a aprimorar conti-
nuamente a segurança e a confiabilidade dos serviços e atividades empreendidos pela Agência. 
Nesse sentido, a ANA tem como protocolo de tratamento o seguinte:  

• A ANA armazena as informações coletadas em suas páginas em servidores próprios ou por ela 

contratados; 

• A ANA possui proteção contra acesso não autorizado a seus sistemas; 

• A ANA somente autoriza o acesso de pessoas previamente estabelecidas ao local onde são 

armazenadas as informações coletadas; 

• Aqueles que acessam as informações se comprometem a manter sigilo. A quebra do sigilo 

poderá acarretar responsabilidade civil e o infrator poderá ser responsabilizado nos moldes 

da legislação brasileira;  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pt
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• A ANA envida esforços no sentido de preservar a privacidade dos dados dos usuários.  O 

acesso a informações pessoais é restrito a agentes públicos, contratados e representantes da 

ANA que necessitam saber essas informações para processá-las e que estão sujeitos a rigoro-

sas obrigações de confidencialidade, podendo ser processados ou dispensados se deixarem 

de cumprir tais obrigações. 

 
Esta Agência tomará todas as medidas necessárias para reduzir o impacto de incidentes que en-
volvam dados pessoais. Nos casos em que houver alguma probabilidade em que uma violação de 
dados resulte em risco iminente para os direitos e liberdades do titular dos dados, a ANA  entrará 
em contato com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD ou qualquer outro Órgão 
Regulador que houver necessidade para relatar a violação dentro do prazo estabelecido pela 
ANPD.  Também informará os titulares dos dados, fornecendo informações sobre suas prováveis 
consequências e as medidas de mitigação adotadas, de forma reduzir os riscos à sua privacidade 
decorrentes da violação. 
 
Todavia, nenhum site é totalmente seguro e a ANA não pode garantir integralmente que todas 
as informações que trafegam em suas páginas sejam imunes a acessos não autorizados perpe-
trados por meio de métodos desenvolvidos para obter informações de forma indevida. Por esse 
motivo, nós incentivamos os usuários a tomar as medidas apropriadas para se proteger, como, 
por exemplo, manter confidenciais todos os nomes de usuário e senhas, utilizar senhas de difícil 
clonagem, entre outras medidas de proteção. 

E-mails enviados pela ANA e nossa política anti-spam 
A ANA só envia e-mails relacionados a suas demandas junto à Agência.  A ANA age dessa forma 
para manter uma comunicação respeitosa, segura e eficiente com o usuário, evitando spam. 
 
Fique atento: Caso você não tenha autorizado o envio de e-mails, descarte e desconsidere qual-
quer mensagem recebida, mesmo que ela contenha nomes, logos ou serviços e pareça ter sido 
enviada pela ANA. Caso você tenha dúvida sobre a procedência e a veracidade do e-mail, entre 
em contato conosco pelos canais oficiais disponibilizados em nosso site. 
 
É possível, também, desabilitar, por meio das configurações de seu navegador de internet, a co-
leta automática de informações por meio de algumas tecnologias, como cookies e caches, bem 
como em nosso próprio website, especificamente quanto aos cookies. No entanto, você deve 
estar ciente de que, se desabilitadas estas tecnologias, alguns recursos oferecidos pelo site, que 
dependem do tratamento dos referidos dados, poderão não funcionar corretamente.  
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6. Com quem compartilhamos seus dados pessoais? 

 

O compartilhamento de dados com terceiros poderá ser realizado, desde que obtido o consenti-
mento específico do titular das informações, ressalvadas as hipóteses de dispensa desse consen-
timento dispostas em Lei. 

Assim, a ANA pode compartilhar seus Dados Pessoais com: 

• Órgãos públicos:  para atendimento de demandas de órgãos de controle, subsidiar e respon-

der a processos na esfera jurídica e por força de lei que preveja o compartilhamento; 

• Órgãos de pesquisa a fim de subsidiar estudos; 

• Outros, desde que previstos em lei ou na regulamentação da Agência. 

  

7. Quais os direitos e escolhas do titular de dados?  

 

De acordo com o art. 18, da Lei nº 13.709, de 2018, como titular de dados pessoais, você tem o 
direito ao/à: 

• Confirmação da existência de tratamento; 

• Acesso aos dados; 

• Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

• Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em 

desconformidade com o disposto nesta Lei; 

• Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição ex-

pressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos co-

mercial e industrial;    

• Eliminação dos dados tratados com consentimento, autorizada a sua conservação nos casos 

descritos na LGPD; 

• Obtenção de informações sobre as entidades públicas ou privadas com as quais a ANA com-

partilhou seus dados; 

• Informação sobre a possibilidade de não fornecer o seu consentimento, bem como de ser 

informado sobre as consequências, em caso de negativa; 
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• Revogação do consentimento, quando aplicável; 

• As alterações dependerão do envio de solicitação para posterior avaliação e adoção de demais 

providências pela ANA. 

Caso necessite de qualquer auxílio para exercer seus direitos, você pode entrar em contato com 
a ANA conforme orientações contidas ao final desta Política. 

O titular do dado fica ciente de que a exclusão das informações essenciais para gestão de intera-
ção junto à ANA implicará no término de seu cadastro, com consequente cancelamento dos ser-
viços então prestados. 

A ANA empreenderá todos os esforços para atender tais pedidos no menor espaço de tempo 
possível. No entanto, mesmo em caso de requisição de exclusão, será respeitado o prazo de ar-
mazenamento mínimo de informações de usuários de aplicações de Internet, determinado pela 
legislação brasileira. 

Em alguns casos, a exclusão não se aplica, como é o caso de a Administração Pública demandar 
algum dado ou informação para execução de políticas públicas, por exemplo.  

 

 

 

 

8. Qual o período de armazenamento das informações coletadas? 

 

As informações coletadas pela ANA por meio das páginas, sistemas e aplicativos serão excluídas 
de seus servidores quando tiverem cumprido a(s) finalidade(s) para a(s) qual(is) foram coletadas, 
ou quando o usuário solicitar a eliminação de seus dados pessoais. 

Sem prejuízo, as informações poderão ser conservadas para cumprimento de obrigação legal ou 
regulatória, transferência a terceiro – desde que respeitados os requisitos de tratamento de da-
dos. 

  

OS DADOS PODEM SER CONSERVADOS PARA AS SEGUINTES FINALIDADES: 
 
- cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; 
- estudo por órgão de pesquisa; 
- transferência a terceiro; 
- uso exclusivo do contrador. 
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9. Os dados de menores de idade são também protegidos?

 

Os serviços da ANA são destinados aos usuários maiores de 18 anos. Não coletamos, usamos ou 
compartilhamos, de forma consciente e deliberada, informações que possam razoavelmente ser 
usadas para identificar indivíduos menores de 18 anos.  Todavia, caso isso ocorra, em uma situ-
ação extremamente excepcional, são tomadas todas as providências para observar os ditames 
da LGPD.  

 

10. Utilização de Cookies 

 

Os cookies são utilizados pela ANA para facilitar e aprimorar a navegação no seu site. Eles são 
pequenos arquivos que ficam armazenados no seu computador ou no seu dispositivo móvel atra-
vés do browser e que possibilitam que você tenha uma experiência de visualização mais rápida, 
prática e individualizada, entre outras coisas. Também utilizamos este tipo de arquivo para reco-
nhecê-lo(a) como um visitante anterior do nosso site ou aplicativo e para preencher formulários 
de forma automática no site. 

 

11. Atualizações dessa Política de Privacidade 

 

A ANA poderá alterar esta Política de Privacidade periodicamente, publicando uma versão mais 
atualizada quando necessário ou oportuno. É possível identificar a última revisão conferindo a 
data no final deste documento. E, em caso de mudanças significativas, a ANA enviará um aviso 
adicional, como uma declaração em seu site. 

 

12. Como exercer o seu direito? 

 

Se você ainda tiver alguma dúvida sobre a Política de e Privacidade da ANA, ou se quiser de-
mandar algum serviço relacionado à proteção de dados pessoais, entre em contato: 

 

12.1 Pela Intranet 

 

Acesse o portal STI@Atende e clique na opção LGPD. Em seguida, selecione o tipo de atendi-
mento desejado. 

 

 

https://stiatende.agencia.gov.br/ana/
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12.2 Pela Internet 

 

Acesse os canais de atendimento indicados a seguir: https://www.gov.br/ana/pt-br/acesso-a-
informacao/tratamento-de-dados-pessoais  

 

 

https://www.gov.br/ana/pt-br/acesso-a-informacao/tratamento-de-dados-pessoais
https://www.gov.br/ana/pt-br/acesso-a-informacao/tratamento-de-dados-pessoais

