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PROJETO ADEQUAÇÃO À LGPD

Objetivo: Definir e implementar estratégia para atuar preventivamente nas frentes de
segurança da informação e privacidade de dados, com o intuito de fomentar a cultura de
proteção de dados, implementando ações que visam avançar no processo de adequação à
LGPD, minimizando os riscos.

Estratégia de Governo Digital 2020-2022 / Um Governo Confiável

Objetivo 10: Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD no Governo

Iniciativa 10.1: Estabelecer método de adequação e conformidade dos órgãos com os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados, até 2020

https://www.gov.br/governodigital/pt-br/EGD2020
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Objetivo da Oficina

Entender a importância de um serviço público possuir

um Termo de uso (TU) e uma Política de privacidade

(PP) para atender ao princípio da transparência

estabelecido na LGPD, compreender as informações

que devem ser fornecidas ao titulares ao realizar o

tratamento de dados pessoais e aprender a elaborar

esses documentos com base nas orientações do Guia de

Elaboração de Termo de Uso e Política de Privacidade

para serviços públicos elaborado pela Secretaria de

Governo Digital do Ministério da Economia.
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Agenda da Oficina

Termo de Uso e Política de Privacidade

▪ O que são esses documentos?

▪ Qual a diferença entre eles?
1

Informações que devem estar presentes nesses documentos

▪ Tópicos que devem estar presentes em cada um dos documentos

▪ Detalhamento de cada tópico

Estudo de Caso

▪ Termo de Uso e Política de Privacidade completo de um caso prático

2

3

4
Ferramenta automatizada em forma de questionário

▪ Gera um texto modelo para o TU e PP a partir das perguntas respondidas pelo 

usuário

▪ Apresentar a ferramenta para os participantes da oficina
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Material da Oficina

• A apresentação será disponibilizada aos participantesApresentação

• Guia para elaboração de Termo de Uso e Política de 
Privacidade para serviços públicos 
<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-
protecao-de-dados/guias/guia_tupp.pdf>

Guia de elaboração de 
Termo de Uso e Política 

de Privacidade

• Programa de Localização de DesaparecidosEstudo de Caso

• TU e PP completo para o Estudo de Caso

Termo e Uso e Política de 
Privacidade do Estudo de 

Caso
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Entendendo o Estudo de Caso

Com a finalidade de contribuir para a localização

de pessoas desaparecidas constante da política

pública formalizada pela Lei nº 13.812, de 16 de

março de 2019, o Departamento de Segurança

Pública - DSP implementou o Programa de

Localização de Desaparecidos - PLD, com

atribuição para coletar informações de pessoas

desaparecidas, registrar no sistema nacional e

promover ações de busca e identificação de

pessoas desaparecidas.

Os casos de desaparecimento são comunicados

no formulário online do Sistema Nacional de

Desaparecidos - SND disponibilizado no link

https://www.desaparecidos.dsp.xp.

Nesse formulário, são preenchidas informações

da pessoa desaparecida e do comunicante.

Os dados do comunicante coletados pelo DSP

são compartilhados com a Secretaria de

Desenvolvimento Humano – SDH com o

objetivo de fornecer apoio psicológico para as

famílias das pessoas desaparecidas.

https://www.desaparecidos.dsp.xp/


Oficina LGPD
Termo de Uso e Política de Privacidade



Oficina LGPD
Termo de Uso e Política de Privacidade

Termo de Uso e 
Política de 
Privacidade

▪ O que são esses documentos?

▪ Qual a diferença entre eles?

1
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O que são esses documentos?

Qual a diferença entre eles?

Termo de Uso

Termo de Uso ou contrato de Termo de Uso é

um documento que estabelece as regras e

condições de uso de determinado serviço. Caso o

Termo de Uso seja aceito pelo usuário, a

utilização do serviço será vinculada às cláusulas

dispostas nele.

Política de Privacidade

Já a Política de Privacidade é um documento

informativo pelo qual o prestador de serviço

transparece ao usuário a forma como o serviço

realiza o tratamento dos dados pessoais e como

ele fornece privacidade ao usuário.

Foco são as regras e condições Foco é a transparência no tratamento de 

dados
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O que são esses documentos?

Qual a diferença entre eles?

Políticas gerais

Para exemplificar, caso seja de interesse do serviço, pode-se criar várias políticas:

• Política de comentários (redes sociais)

• Política de uso de voz (serviços que utilizam voz)

• Política de cookies

• Política de compartilhamento (serviços de nuvem)

• Política de privacidade
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Informações 
que devem 
estar presentes 
nesses 
documentos
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Termo de 

Uso

Qual é o serviço?

Qual a sua finalidade?Quais são as 
informações para 

contato?

Qual o foro?

Como serão comunicadas
as mudanças no Termo de 

Uso?

Quais são as responsabilidades
do usuário e da Administração

Pública?

Em qual leis e normativos
o tratamento está

respaldado?



Aceitação dos 
termos e políticas

Definições Arcabouço legal Descrição do serviço Direitos do usuário

Responsabilidades 
do usuário e da 
Administração 

Pública

Mudanças no Termo 
de Uso

Informações para 
contato

Foro Controlador

Operador Encarregado
Quais dados são 

tratados
Como os dados são 

coletados

Qual o tratamento 
realizado e para 
qual finalidade

Compartilhamento 
de dados

Segurança dos 
dados

Cookies
Tratamento 

posterior para 
outras finalidades

Transferência 
internacional de 

dados

Termo de Uso Política de Privacidade
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Aceitação dos termos e políticas

Descrição do tópico

Esse tópico informa ao usuário quais Termos e Políticas são aplicáveis ao serviço prestado. Além

disso, alerta que, ao utilizar o serviço, o usuário concorda expressamente com os termos dele.

Informações que devem estar presentes neste tópico

• Quais os termos e políticas aplicáveis;

• Informação de que o usuário do serviço expressa acordo com os Termos apresentados.
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termos e políticas

Definições Arcabouço legal Descrição do serviço Direitos do usuário

Responsabilidades 
do usuário e da 
Administração 

Pública

Mudanças no Termo 
de Uso

Informações para 
contato

Foro Controlador

Operador Encarregado
Quais dados são 

tratados
Como os dados são 

coletados

Qual o tratamento 
realizado e para 
qual finalidade

Compartilhamento 
de dados

Segurança dos 
dados

Cookies
Tratamento 

posterior para 
outras finalidades

Transferência 
internacional de 

dados
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Definições

Descrição do tópico

Conceitos importantes, como termos técnicos ou legais, precisam ser explicados para melhor

entendimento. É fundamental que a forma de linguagem utilizada para esclarecer os significados das

palavras seja simples e compreensível, evitando o uso de siglas, jargões e estrangeirismos.

Informações que devem estar presentes neste tópico

• Definições da Lei Geral de Proteção de dados aplicáveis ao documento (política de

privacidade);

• Definições necessárias sobre os termos utilizados no documento.
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Arcabouço legal
Descrição do tópico

Sempre que a administração pública efetuar uma atividade de tratamento de dados pessoais, ela

deverá informar de forma clara a previsão legal e a finalidade da política pública relacionada ao

serviço prestado.

LGPD, Art. 23. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público referidas no

parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), deverá

ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o

objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público, desde

que:

I - sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realizam o tratamento de

dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os

procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades, em veículos de fácil acesso,

preferencialmente em seus sítios eletrônicos;
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Arcabouço legal

Informações que devem estar presentes neste tópico

• Leis e normativos que podem ser consultados pelo titular para esclarecimento de dúvidas

relacionadas ao serviço.

• Arcabouço jurídico que respalda o tratamento de dados pessoais dos cidadãos; política pública,

projeto, programa relacionado às competências legais relacionado ao serviço prestado.

Informações adicionais

Para mais informações sobre base legal para tratamento dos dados pessoais e hipóteses de

tratamento de dados pessoais, ver seções 1.1 e 2.1 do Guia de Boas Práticas LGPD (CCGD, 2020).
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Descrição do serviço

Descrição do tópico

O Termo de Uso deve informar o usuário sobre o serviço prestado pelo órgão ou entidade e sobre

as formas de acesso a esses serviços: requisitos, documentos, etapas do processo e prazos para a

prestação do serviço. Deve informar também o que os titulares estão utilizando ou adquirindo, para

evitar reclamações relacionadas ao serviço.

É recomendável que o documento contenha o detalhamento sobre compromissos e padrões de

qualidade na prestação do serviço, como: prioridades de atendimento, previsão do tempo de espera e

mecanismos de consulta acerca do andamento do serviço solicitado e de eventuais manifestações.

Pode conter quaisquer outras informações de interesse dos usuários.
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Descrição do serviço

Informações que devem estar presentes neste tópico

• Quem é o responsável pela prestação do serviço;

• Descrição do escopo do serviço e sua finalidade;

• Forma de utilização do serviço e informações necessárias para o uso adequado do serviço.

Observação: Algumas informações deste tópico normalmente são apresentadas ao usuário

quando ele utiliza o serviço. Apesar disso, é importante que o usuário tenha acesso a essas

informações antes de utilizar o serviço ou ter que instalar um aplicativo, por exemplo.
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Direitos do usuário

Descrição do tópico

O titular do dado tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus

dados, que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva acerca de, entre outras

características previstas em regulamentação para o atendimento do princípio do livre acesso:

I - finalidade específica do tratamento;

II - forma e duração do tratamento, observados os segredos comercial e industrial;

III - identificação do controlador;

IV - informações de contato do controlador;

V - informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade;

VI - responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento; e

VII - direitos do titular.
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Direitos do usuário

Informações que devem estar presentes neste tópico

• Quais os direitos do titular que utiliza o serviço (contidos na LGPD e em outros normativos)

• Descrição detalhada dos direitos.

Informações adicionais

Informações sobre o exercício dos direitos dos titulares dos dados perante a Administração

Pública podem ser consultadas na seção 1.3 do Guia de Boas Práticas LGPD (CCGD, 2020).
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Responsabilidades do usuário e da 

Administração Pública

Descrição do tópico

O Termo de Uso deve evidenciar de forma clara quais são as responsabilidades de cada parte

envolvida no serviço. Ao definir responsabilidades, a Administração Pública e o cidadão estabelecem

direitos e deveres para ambas as partes e compreendem suas obrigações ao utilizar e prover o serviço,

de forma a esclarecer quais situações configuram violações aos Termos e para quais situações cabem

reparação de danos.

Informações que devem estar presentes neste tópico

• Limitação da responsabilidade da administração e excludentes de responsabilidade;

• Responsabilidades do usuário ao utilizar o serviço.
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Mudanças no Termo de Uso e Política 

de Privacidade

Descrição do tópico

Como o Termo de Uso descreve o serviço, exibe as regras de uso, define responsabilidades e

descreve como ocorre o tratamento de dados, qualquer alteração futura deve também estar presente

no Termo. Essas mudanças podem ser comunicadas diretamente aos usuários, por meio da caixa de e-

mail ou diretamente ao acessar o serviço, ou pode-se alertá-los para que revisem os Termos com

frequência.

Informações que devem estar presentes neste tópico

• Como as alterações no Termo de Uso serão comunicadas;

• Caso não sejam comunicadas diretamente ao titular (por e-mail, por exemplo), alertar sobre a

responsabilidade dele em acessar o Termo de Uso frequentemente.
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Informações para contato

Descrição do tópico

Eventuais dúvidas com relação ao Termo de Uso podem surgir e é importante que o controlador

informe por qual canal essas dúvidas serão sanadas (telefone para contato, endereço de e-mail, chats,

canal de atendimento).

Informações que devem estar presentes neste tópico

• Quais são os canais para esclarecimento de dúvidas;

• Detalhes sobre o funcionamento dos canais, como horário de funcionamento, conforme o caso.

Informações adicionais

O Guia de Boas Práticas LGPD (CCGD, 2020) traz informações sobre os Meios de acesso à

informação em transparência passiva e Meios de petição e manifestação à administração pública

respectivamente nas seções 1.3.1 e 1.3.2.
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Foro

Descrição do tópico

A eleição de foro visa o comprometimento das partes envolvidas na prestação do serviço - cidadão

e administração pública - a reclamar eventuais direitos em determinado órgão jurisdicional, caso uma

delas entenda que questões presentes no Termo de Uso do serviço tenham sido violadas.

Deve-se informar também que o titular de dados tem direito de apresentar reclamação à

Autoridade Nacional de Proteção de Dados caso entenda que alguma questão presente no Termo de

Uso tenha sido violada.

Informações que devem estar presentes neste tópico

• Qual comarca será responsável por receber eventuais litígios;

• O direito do titular para reclamar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
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Política de 

Privacidade

Como são coletados?

Como são tratados? 
Para qual finalidade?

Quais dados 
são tratados?

Os dados são
compartilhados?

O serviço
utiliza cookies?

O serviço realiza
transferência internacional

de dados?

Quem é o Controlador, 
Operador e Encarregado?

Quais medidas de segurança
são adotadas para proteger os

dados tratados?
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Controlador

Descrição do tópico

A Lei Geral de Proteção de Dados define como controlador, em seu artigo 5º:

Art. 5º, VI – controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem

competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.

Além disso, no inciso III do Art. 9º da LGPD, é determinado que o titular tem direito de acesso às

informações de contato do controlador, que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e

ostensiva.

Informações que devem estar presentes neste tópico

• Identificação do controlador;

• Endereço do controlador;

• Informações de contato do controlador.
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Operador

Descrição do tópico

A Lei Geral de Proteção de Dados define como operador, em seu artigo 5º:

Art. 5º, VII - operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o

tratamento de dados pessoais em nome do controlador;

A LGPD apresenta, em seu Art. 6º, o princípio da transparência, que assegura a garantia aos

titulares do fornecimento de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do

tratamento e os respectivos agentes de tratamento.

Informações que devem estar presentes neste tópico

• Identificação do operador;

• Endereço do operador.
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Encarregado

Descrição do tópico

A Lei Geral de Proteção de Dados define como encarregado, em seu artigo 5º:

Art. 5º, VIII - encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de

comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de

Dados (ANPD).

A LGPD também estabelece, em seu Art. 41, que o controlador deverá indicar um encarregado

pelo tratamento de dados e divulgar publicamente a identidade e as informações de contato do

encarregado (§ 1º).

Informações que devem estar presentes neste tópico

• Identificação do encarregado;

• Contato do encarregado.
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Quais dados são tratados

Descrição do tópico

O tratamento dos dados pessoais tratados pelo serviço deve respeitar os princípios estabelecidos

no artigo 6º da LGPD, especialmente o princípio da necessidade, que estabelece a limitação do

tratamento ao mínimo necessário para a realização das finalidades previstas, de forma proporcional e

não excessiva.

Se houver tratamento de dados pessoais e de dados pessoais de crianças e adolescentes,

recomenda-se, pela criticidade dos dados em questão, dar destaque a essas informações dentro deste

tópico.

Informações que devem estar presentes neste tópico

• Dados pessoais do titular tratados pelo serviço;

• Destaque para dados de crianças e adolescentes, caso sejam tratados.

Informações adicionais

Para mais informações sobre a coleta de dados pessoais, ver seção 2.2 do Guia de Boas Práticas
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Como os dados são coletados

Descrição do tópico

Além de especificar quais dados são coletados, é importante esclarecer ao titular como os dados

são obtidos. O serviço pode utilizar uma base de dados de governo que já possua os dados necessários

à prestação do serviço, pode coletá-los durante o uso do serviço em seu sítio ou coletar informações

por meio de funcionalidades específicas do dispositivo do usuário, como, por exemplo, pela câmera

É importante destacar que o princípio da necessidade deve ser respeitado, ou seja, o tratamento

deve ser limitado ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos

dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados.

Além disso, determinados recursos utilizados nos dispositivos para coleta de informações

possuem maiores riscos de segurança associados. Portanto, deve-se identificar e avaliar os riscos

envolvidos com cada recurso utilizado para coleta de dados.
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Como os dados são coletados

Informações adicionais

Para mais informações sobre identificação e avaliação de riscos, consultar a seção 2.5.2.6 Guia de

Boas Práticas LGPD (CCGD, 2020).

Informações que devem estar presentes neste tópico

• Formas de obtenção dos dados pessoais;

• Funcionalidades dos dispositivos necessárias para obtenção dos dados pessoais.
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Qual o tratamento realizado e para 

qual finalidade

Descrição do tópico

Além de informar quais os dados pessoais coletados e a forma como são coletados, a

Administração Pública deve informar ao titular qual o tratamento realizado com os dados pessoais e

para qual finalidade.

O Guia de Boas Práticas LGPD (CCGD, 2020) trata com maiores detalhes, na seção 2.5.2.3, a

descrição do tratamento de dados pessoais e traz informações sobre a natureza, escopo, contexto e

finalidade do tratamento.

Informações que devem estar presentes neste tópico

• Quais as operações de tratamento são realizadas para cada dado pessoal utilizado;

• Qual a finalidade da operação realizada.
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Qual o tratamento realizado e para 

qual finalidade

LGPD, Art. 5º, X - tratamento: 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;

As definições das operações acima são encontradas na seção 1.1 do Guia de Boas Práticas LGPD.

ACESSO - ato de ingressar, transitar, conhecer ou consultar a informação, bem como possibilidade

de usar os ativos de informação de um órgão ou entidade, observada eventual restrição que se

aplique;

ARMAZENAMENTO - ação ou resultado de manter ou conservar em repositório um dado;

ARQUIVAMENTO - ato ou efeito de manter registrado um dado embora já tenha perdido a

validade ou esgotado a sua vigência;
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Qual o tratamento realizado e para 

qual finalidade

AVALIAÇÃO - analisar o dado com o objetivo de produzir informação;

CLASSIFICAÇÃO - maneira de ordenar os dados conforme algum critério estabelecido;

COLETA - recolhimento de dados com finalidade específica;

COMUNICAÇÃO - transmitir informações pertinentes a políticas de ação sobre os dados;

CONTROLE - ação ou poder de regular, determinar ou monitorar as ações sobre o dado;

DIFUSÃO - ato ou efeito de divulgação, propagação, multiplicação dos dados;

DISTRIBUIÇÃO - ato ou efeito de dispor de dados de acordo com algum critério estabelecido;

ELIMINAÇÃO - ato ou efeito de excluir ou destruir dado do repositório;

EXTRAÇÃO - ato de copiar ou retirar dados do repositório em que se encontrava;

MODIFICAÇÃO - ato ou efeito de alteração do dado;
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Qual o tratamento realizado e para 

qual finalidade

PROCESSAMENTO - ato ou efeito de processar dados visando organizá-los para obtenção de um

resultado determinado;

PRODUÇÃO - criação de bens e de serviços a partir do tratamento de dados;

RECEPÇÃO - ato de receber os dados ao final da transmissão;

REPRODUÇÃO - cópia de dado preexistente obtido por meio de qualquer processo;

TRANSFERÊNCIA - mudança de dados de uma área de armazenamento para outra, ou para

terceiro;

TRANSMISSÃO - movimentação de dados entre dois pontos por meio de dispositivos elétricos,

eletrônicos, telegráficos, telefônicos, radioelétricos, pneumáticos, etc.;

UTILIZAÇÃO - ato ou efeito do aproveitamento dos dados.
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Qual o tratamento realizado e para 

qual finalidade

Cada operação de tratamento pertence a uma fase do ciclo de vida do dado (ver seção 3.1 do Guia

de Boas Práticas LGPD).
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Compartilhamento de dados

Descrição do tópico

Para estar em conformidade com a LGPD, o serviço deverá informar ao titular do dado que utilize

o serviço sobre o uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade de seu

compartilhamento, conforme previsto no artigo 9º da LGPD. Deve-se atender, além disso, o disposto

no Art. 26 da LGPD, que trata do uso compartilhado de dados pessoais pelo Poder Público. A LGPD

também determina, em seu Art. 9º, inciso V, que o titular tem direito às informações acerca do uso

compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade associada a esse compartilhamento.

Informações que devem estar presentes neste tópico

• Quais dados são compartilhados;

• Com quem os dados são compartilhados;

• Qual a finalidade do compartilhamento.



Aceitação dos 
termos e políticas

Definições Arcabouço legal Descrição do serviço Direitos do usuário

Responsabilidades 
do usuário e da 
Administração 

Pública

Mudanças no Termo 
de Uso

Informações para 
contato

Foro Controlador

Operador Encarregado
Quais dados são 

tratados
Como os dados são 

coletados

Qual o tratamento 
realizado e para 
qual finalidade

Compartilhamento 
de dados

Segurança dos 
dados

Cookies
Tratamento 

posterior para 
outras finalidades

Transferência 
internacional de 

dados

Termo de Uso Política de Privacidade



Oficina LGPD
Termo de Uso e Política de Privacidade

Segurança dos dados

Descrição do tópico

Os agentes de tratamento devem adotar 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,

bem como responder pelos danos decorrentes de violações de segurança aos dados pessoais.

Além disso, o controlador deverá comunicar ao titular a ocorrência de incidente de segurança que

possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares e, portanto, deve informar no Termo de Uso que

essa comunicação será feita nesses casos.

Informações que devem estar presentes neste tópico

• Medidas de segurança implementadas no serviço;

• Comunicar ao titular que incidentes de segurança que possam acarretar risco ou dano

relevante aos titulares serão informados.
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Cookies

Descrição do tópico

Alguns serviços podem utilizar cookies para armazenar dados do usuário, como histórico de

navegação, logins e senhas. Caso seja utilizado, o usuário deve ser informado sobre quais dados são

coletados e armazenados e para qual funcionalidade.

É importante que, caso o serviço utilize cookies de terceiros (por exemplo, Google Analytics), todas

as informações necessárias sobre os dados coletados, o tratamento realizado e finalidade do uso do

cookie seja informado ao usuário.

Informações que devem estar presentes neste tópico

• Quais cookies são utilizados (cookies proprietários e de terceiros);

• Qual os dados são coletados pelos cookies;

• Qual a finalidade do uso de cookies;

• Como o usuário pode obter mais informações sobre os cookies de terceiros utilizados no 

serviço.
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Tratamento posterior dos dados para 

outras finalidades

Descrição do tópico

Determinados dados pessoais podem ser utilizados para outras finalidades além daquelas

relacionadas ao serviço. Informações sobre os dispositivos como modelo do hardware, tipo de sistema

operacional, navegador utilizado para o acesso, localização, dentre outros, podem ser utilizados para

melhoria contínua dos serviços e aprimoramento da experiência do usuário.

Os dados anonimizados também podem ser utilizados para fins de pesquisa por órgãos de

pesquisa, podem ser utilizados de maneira agregada para divulgação de informações por meio de

meios de comunicação, e em publicações científicas e educacionais.
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Tratamento posterior dos dados para 

outras finalidades

Informações que devem estar presentes neste tópico

• Quais dados poderão ser utilizados para tratamentos posteriores;

• Qual a finalidade deste tratamento posterior.
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Transferência internacional de dados

Descrição do tópico

Alguns serviços podem envolver transferência de dados entre países, como, por exemplo, quando

há cooperação jurídica internacional entre órgãos públicos de inteligência, de investigação e de

persecução. Para esses casos, deve-se deixar claro para o titular quais os dados serão transferidos

internacionalmente, para qual finalidade, quais países estão envolvidos e qual o grau de proteção e

privacidade fornecido por eles.

Informações que devem estar presentes neste tópico

• Dados transferidos;

• Finalidade da transferência internacional de dados;

• Quais países envolvidos e o grau de proteção de dados pessoais fornecido por eles.
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Estudo de caso

• Proposta da oficina: apresentar por meio dos tópicos do Termo de uso os detalhes do Estudo

de caso

• Caso exista alguma dúvida sobre o Estudo de caso, o documento com todos os detalhes será

disponibilizado aos participantes da oficina
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Ferramenta automatizada

Link de acesso para a ferramenta automatizada

https://limesurvey.sgd.nuvem.gov.br/index.php/759958?lang=pt-BR

O link está presente no Guia de Elaboração de Termo de Uso e Política de Privacidade para

serviços públicos.

Propósito da Oficina

• Apresentar uma visão geral da ferramenta

• Recomendação aos participantes: não usar a ferramenta durante a apresentação

DISPONÍVEL EM:

https://limesurvey.sgd.nuvem.gov.br/index.php/759958?lang=pt-BR
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Guia de Elaboração de Termo de Uso e Política de 

Privacidade para serviços públicos

1

2

3

OBJETIVO

Apresentar orientações com o intuito de

auxiliar os órgãos e entidades da

Administração Pública Federal, direta,

autárquica e fundacional a elaborar Termos

de Uso e Políticas de Privacidade para seus

serviços.

ELABORAÇÃO

Coordenação-Geral de Segurança da

Informação da Secretaria de Governo Digital

– CGSIN/SGD.

PUBLICAÇÃO

Junho de 2021

Revisões periódicas

4

DISPONÍVEL EM:

https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-dados/guias/guia_tupp.pdf
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Contato

cgsin@economia.gov.br
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