
ADEQUAÇÃO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO
DE DADOS E ATUAÇÃO COMO DPO AS A
SERVICE

NOSSOS
SERVIÇOS
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Rubens Andrade Advogados é um escritório de
advocacia com ênfase na consultoria e assessoria
empresarial. Possuímos uma equipe de profissionais
em constante qualificação, com visão estratégica,
comprometimento e conhecimento técnico jurídico
interdisciplinar. Uma advocacia estruturada para
assistir a empresas de forma dinâmica, criativa e
segura, de acordo com perfil empresarial inserto no
cenário globalizado, com um departamento
exclusivamente voltado para o Direito Digital e
Proteção de Dados.

O ESCRITÓRIO
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A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018)
entrou em vigor em 18 de setembro de 2020,
quando passou a estabelecer a forma através da
qual os dados, sejam eles físicos ou digitais, devem
ser tratados. Tudo isso com o único propósito de
proteger os direitos fundamentais de liberdade e
de privacidade de cada indivíduo.

A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
- LGPD



BENEFÍCIOS DA
ADEQUAÇÃO À
LGPD

1

2

3

Aumenta a segurança jurídica para
atuar através de dados pessoais,
diminuindo riscos.

Aprimora o marketing e intensifica
sua produtividade.

Melhora no relacionamento com os
clientes, funcionários e fornecedores
através da confiança e respeito à
privacidade
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MAPEAMENTO DOS DADOS
 

Levantamento e mapeamento de todos os dados coletados pela empresa com
entrevistas remotas e virtuais.

1

2

SERVIÇOS A SEREM
DESENVOLVIDOS - ADEQUAÇÃO

ENQUADRAMENTO DAS BASES LEGAIS 
 

Análise do mapeamento de dados e enquadramento das bases legais
impostas na LGPD.
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3 GAP ANALYSIS
 

Verificação das lacunas que existem dentro da empresa relacionado a proteção de
dados.

4 ADEQUAÇÃO DOS CONTRATOS E DOCUMENTOS
 

Adequação de todos os contratos e documentos da empresa, para que estejam de
acordo com a LGPD.

5 ELABORAÇÃO DE POLÍTICA DE PRIVACIDADE E TERMOS
 

Elaboração da política de privacidade e termos a fim de demonstrar transparência e
segurança para os titulares dos dados

 



O QUE É UM DPO/ ENCARREGADO DE
DADOS?

O Encarregado de dados (DPO) é aquele que ficará responsável pela
comunicação entre o dono do dado (titular pessoa física) e a ANPD
(Autoridade que fiscaliza e aplica sanções). 

Ele pode ser interno, nomeado pela empresa, ou o que chamamos de DPO
as a service, em que o serviço é terceirizado e a empresa nomeia alguém
para exercer essa função. 

Controlador

Titular ANPD

DPO
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SERVIÇOS A SEREM
DESENVOLVIDOS - DPO 
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O desenvolvimento dos serviços de atuação como DPO externo
serão realizados da seguinte forma:

 

1 Capacitação da equipe;
 



Atendimento das requisições dos titulares dos dados e da ANPD;

3 Gestão de Compliance e Mitigação de Riscos;

2

Elaboração do Relatório de Impacto.4
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 Conhecimento e Planejamento
Execução e Validação
Melhoria e Continuidade

1.
2.
3.

METODOLOGIAIniciar

Planejar

Executar

Validar

Monitorar
Etapas do

Procedimento



100% digital

Profissionais Qualificados

Abrangência Nacional
Serviços Personalizados



Consultoria jurídica para a implementação da LGPD;
Suporte ao DPO interno e
 Treinamentos In Company. 

Além dos serviços já apresentados também trabalhamos com:
 

Solicite uma proposta através do link:

https://forms.gle/wGQkndLq7oMmNuFP6

Ou entre em contato conosco por um de nossos canais de
comunicação.

https://forms.gle/wGQkndLq7oMmNuFP6


OBRIGADO!

Av. Barão do Rio Branco, 2872, conj. 1012 - 1014
Centro - Juiz de Fora/MG

(32) 3217-5722
(32) 9 9966-3870

dpo@rubensandrade.adv.br
luiza.barbosa@rubensandrade.adv.br

rubensandrade.adv.br


