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BOLETIM INFORMATIVO LGPD Nº 2 

2019, Volume 2, eventos do mês de novembro  

Autoridade Nacional de Proteção de Dados 

polonesa pune empresa por dificultar revogação de 

consentimento e exclusão de dados pessoais por 

seus titulares 

Fiscalização na empresa  ClickQuickNow Sp. z o. o., - sediada 
em Varsóvia, constatou uma série de violações à legislação 
de proteção de dados. A empresa atua no processamento de 
dados, gerenciamento de sites, agências de publicidade, call 
center, entre outras. 

Em violação a diversos artigos do Regulamento 2016/679, 
verificou-se ter havido: (a) falha no fornecimento de meios 
adequados e facilitados para revogação do consentimento 
para tratamento de dados pessoais por seus titulares; (b) 
violação do direito de excluir dado; (c) tratamento  de dados 
pessoais sem a devida base legal; (d) falha na aplicação de 
medidas técnicas e organizacionais adequadas que permitam 
ao titular dos dados exercer efetivamente seus direitos. 

Diante disso, a Autoridade estabeleceu que a empresa deverá, 
dentro de 14 dias, adequar-se ao GDPR: retificando o 
processo de atenção às demandas de revogação de 
consentimento; eliminando os dados pessoais dos titulares 
de dados pessoais que não são clientes da ClickQuickNow 
Sp. z o. o.; efetuando pagamento de multa equivalente 
a 47.000 euros. 

Comissão de Proteção de Dados de Singapura 

condenou empresas por violações à Lei de 

Proteção de Dados Pessoais 

As organizações Ninja Logistics, EU Holidays, Marshall 
Cavendish, Singteland SearchAsia Consulting, Hospital Tan 
Tock Seng e CampVision foram notificadas e punidas por 
violações à Lei de Proteção de Dados Pessoais de Singapura:  

i) Oitenta e cinco correspondências visando informar 
pacientes acerca da necessidade de remarcação de consultas 
foram encaminhadas a endereços errados. Diante disso, 
Hospital Tan Tock Seng foi notificado por violação à Lei 
de Proteção de Dados Pessoais ao não implementar 
procedimentos razoáveis de segurança para resguardar os 
dados pessoais de divulgação não autorizada; 
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ii) A empresa Campvision foi notificada por não implementar procedimentos razoáveis de 
segurança para resguardar os dados pessoais de divulgação não autorizada. Houve  exposição 
de dados pessoais de 106 titulares em um vazamento de plataforma de pesquisa on-line. 

iii) SearchAsia Consulting Pte. Ltd. (Case No DP-1809-B2790), uma companhia de recrutamento, 
notificou a Comissão acerca de um vazamento de dados envolvendo a exposição não autorizada 
de currículos que estavam sob sua guarda. Os currículos haviam sido hospedados em uma pasta 
no servidor do site que não era protegida por controles de acesso, nem estavam criptografados. 
A companhia não forneceu evidência documental de que teria instruído seu prestador de 
serviços a restringir o acesso à pasta e o desenvolvedor nergou ter recebido as instruções. 
Diante disso, a Comissão entendeu que a SerchAsia não cumpriu sua obrigação de tomar 
medidas razoáveis de segurança para proteger os dados pessoais em sua posse, ou sob seu 
controle, aplicando multa de US $ 7.000. 

iv) Ninja Logistics Pte Ltd., empresa que fornece serviços de embalagem, entrega e rastreio para 
varejistas e seus respectivos clientes, oferecia página na Internet na qual os clientes podem 
consultar o status da entrega e ter acesso à identidade de quem recebeu sua encomenda. Essa 
página permitia acesso a dados pessoais como o ID de rastreamento da encomenda, o endereço 
do comprador ou, ainda, o nome e assinatura do indíviduo que recebeu o produto. A empresa 
deixou de utilizar uma segunda camada de autenticação e não possuía procedimento de 
eliminação de registros após concluídas as entregas. Diante de incidente de vazamento de dados 
pessoais que vitimou cerca de 1.262.861 de clientes, a Comissão de Proteção de Dados Pessoais, 
de Singapura entendeu que a empresa desumprira sua obrigação de proteger os dados sob seu 
controle e impôs multa de US $ 90.000. 

v) EU Holidays Pte. Ltd., uma agência de viagens, foi denunciada à Comissão de Proteção de 
Dados por expor notas fiscais hospedadas em seu site que continham informações de 1.077 
clientes. Nessas encontravam-se dados como nome, endereço e endereço de e-mail, número de 
telefone, data da reserva e destino da viagem, data de partida, gênero, data de nascimento, dados 
do passaporte – número, data de emissão e validade – e valor pago. A Comissão entendeu que 
a empresa havia falhado em avaliar os riscos aos quais os dados estavam expostos ao serem 
armazenados em seu website, além de não ter instruído devidamente o desenvolvedor de seu 
site, de modo que foi aplicada multa de $15,000 e outras obrigações de fazer. 

vi) A Comissão de Proteção de Dados Pessoais recebeu informações de um anônimo acerca de 
vulnerabilidade na segurança de um aplicativo da Singapore Telecommunications Limited 
– “My Singtel”. Tal vulnerabilidade teria redultado na exposição não autorizada de diversos 
dados de seus clientes, como número de telefone, valor da fatura, dados da conta de cobrança, 
nome do cliente e seu endereço. O informante afirmou que ferramentas especializadas 
permitiriam acessar de forma não autorizada detalhes das contas de aproximadamente 330.000 
clientes, a despeito da contratação de terceiro para realização de testes regulares. Após ser 
notificada pela Comissão, a empresa implementou medidas para corrigir as vulnerabilidades 
denunciadas, mas estabeleceu como punição o pagamento de multa de  US $ 25.000. 

vii) Marshall Cavendish Education Pte. Ltd. forneceu ao Ministério da Educação sistema online 
de gerenciamento de ensino para escolas. Incidente afetou dados pessoais que se encontravam 
hospedados no site fornecido ao Ministério, como login, nome, nome da escola, endereço de 
e-mail, endereço, número de telefone, número de passaporte, filiação e informações sobre os 
pais ou responsáveis. Após acesso não autorizado à rede, arquivos foram criptografados e só 
sob pagamento seriam desencriptografados. A causa primária do incidente fora uma alteração 
nas regras que passaram a permitir acesso ao servidor da empresa pela internet diretamente. 
Em decisão, a Comissão entendeu que a empresa não agia em nome do órgão público, estando 
sujeita às obrigações legais impostas pela Lei de Proteção de Dados Pessoais nacional. Assim, 
determinou-se o pagamento de multa de US $40.000,00, levando em consideração as 
atenuantes: cooperação da empresa; não utilização indevida dos dados pessoais; e adoção ágil 
de medidas corretivas; 
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Escritório de Direito Civis estadunidense aplica Lei de Portabilidade e Responsabilidade 

e pune com multas milionárias 

O Departamento de Direitos Civis do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos 
aplicou multas milionárias ao Centro Médico da Universidade de Rochester e à Comissão de Saúde e 
Serviços Humanos do Texas por violação à Lei de Portabilidade e Responsabilidade do Seguro de Saúde 
(HIPAA). 

No caso do Centro Médico da Universidade de Rochester (URMC) - com mais de 26.000 funcionários 
-  houve divulgação não autorizada de dados pessoais de saúde através da perda de um pendrive e de um 
notebook que não estavam devidamente protegidos por criptografia. O Departamento de Direitos Civis 
estadunidense entendeu que o Centro Médico falhara em sua análise de risco, na implementação das devidas 
medidas de segurança, na utilização de controles de dispositivos e mídia, bem como no emprego de 
mecanismo para criptografar e descriptografar dados pessoais sensíveis. O Centro Médico já havia sido 
investigado por violação semelhante, o que agravou a multa aplicada no valor de US $ 3 milhões. Foram 
determinadas também obrigações de fazer, incluindo o desenvolvimento e a implementação de um Plano 
de Administração de Risco, revisão e aprimoramento de políticas e procedimentos. 

Quanto à Comissão de Saúde e Serviços Humanos do Texas – fornecedora de serviços de saúde e 
assistência social - houve exposição de dados pessoais de saúde de 6.617 indivíduos. Foi retirado um software 
de um servidor privado e com controle de acesso para um servidor público, permitindo acesso ao banco de 
dados sem demandar credenciais. A Comissão entendeu que. além da exposição dos dados pessoais, houve 
falha na análise de risco, exigida legalmente, bem como na implementação de controles de acesso e auditoria 
em seu sistema de informação. Foi aplicada multa de $1,600,000. 

Autoridade de Proteção de Dados espanhola aplica multa à empresa de distribuição de gás 

por violação ao GDPR 

A Autoridade de Proteção de Dados da Espanha foi informada de que a Madrileña Red de Gas – empresa 
de distribuição de gás – não dispunha de medidas adequadas para validar a identidade de um cliente titular 
de dados pessoais. Após investigação, contatou-se que houve divulgação dos dados pessoais de uma 
consumidora, proprietária de imóvel locado. Locatários do imóvel conseguiram contatar a empresa por 
telefone e e-mail e demandar os dados de consumo de gás do imóvel. Diante disso, a Autoridade entendeu 
que a empresa não exigia mínima identificação, como nome, ou documento de identidade, para informar 
dados pessoais. A despeito de elementos atenuantes, como a não intencionalidade da violação e a inexistência 
de contrapartida financeira, aplicou multa de 12.000 euros à empresa, por violação do art. 5.1.f) da RGPD. 

Tribunal Federal de Boston, EUA decide que buscas sem autorização de telefones e 

laptops de viajantes internacionais violam Quarta Emenda 

Em ação movida pela União Americana das Liberdades Civis - ACLU - e pela Electronic Frontier 
Foundation, foi denunciada prática de oficiais de fronteira de realizar, em aeroportos e portos 
estadunidenses, buscas sem mandato em dispositivos móveis de estrangeiros adentrando o país. A ação foi 
movida em face do Secretário do Departamento de Segurança Interna, o Comissário Interino de Alfândega 
e Proteção de Fronteiras e contra o Diretor Interino de Imigração e Alfândega dos EUA, sob a alegação de 
que a buscas violam o direito à privacidade resguardadado na Quarta Emenda e na Primeira Emenda da 
Constituição dos EUA. A decisão, parcialmente procedente, determinou que as buscas e apreensões de 
dispositivos móveis nas fronteiras - sem mandato e sem suspeita individualizada e razoável de contrabando 
digital, ou evidência de violação das leis de imigração e alfandegárias - são inconstitucionais. 
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Autoridade de Proteção de Dados da Espanha aplica multa à Corporação de Rádio e TV 

por violação ao GDPR 

A Autoridade espanhola de Proteção de Dados iniciou um procedimento de investigação e punição após 
denúncia de que seis pendrives, contendo dados pessoais e sem a devida criptografia, haviam sido perdidos 
na sede da Comissão de Trabalhadores dentro da Corporação de Rádio e TV da Espanha. Constatou-se que 
cerca de onze mil pessoas haviam tido seus dados pessoais expostos, inclusive dados pessoais sensíveis 
referentes à saúde e filiação sindical.  

Diante disso, a Agência entendeu que ocorreu violação ao artigo 32 e 83.4, da RGPD. O controlador e o 
encarregado responsável pelo tratamento deve aplicar medidas técnicas e organizacionais adequadas – como 
pseudonimização e criptografia, garantia de confidencialidade dos sistemas e operações de tratamento, além 
de um processo contínuo de monitoramento e avaliação das medidas de segurança implementadas - para 
garantir a proteção dos dados pessoais sob sua posse e responsabilidade. Como fatores atenuantes, a Agência 
considerou que medidas de mitigação dos danos pela exposição foram agilmente executadas, aplicando uma 
multa de sessenta mil euros. 

Tribunal Constitucional Federal da Alemanha emite decisões envolvendo mecanismos de 

pesquisa na Internet e o direito ao esquecimento 

Dois litígios envolvendo o direito ao esquecimento e mecanismos de pesquisa na Internet foram julgados 
pelo Tribunal Contitucional alemão.  

i) O primeiro litígio trata-se de demanda de requerente que, em 1982, foi condenado por homicídio, 
informação noticiada por revista à época impressa que posteriormente disponibilizou-a para acesso 
online, gratuitamente e sem restrições. Consequentemente, por meio de mecanismos de busca na 
Internet, tornou-se fácil o acesso às informações sobre crime mediante busca do nome do requerente. 
Este moveu ação em face da revista para que não mais divulgasse qualquer informação acerca do caso 
constando seu sobrenome. O Tribunal Federal de Justiça alemão havia rejeitado a ação sob o argumento 
de que o recebimento de informações acerca de eventos significativos era de interesse público e a 
liberdade de expressão se sobrepunha ao direito individual da personalidade nesse caso. O Tribunal 
Constitucional ponderou ser necessário levar em conta a autodeterminação informativa do requerente, 
o tempo decorrido desde o crime e a nova realidade da tecnlogia da informação, que intensifica a 
disseminação de informações. Desta forma, decidiu unanimente pela procedência do pedido de retirada 
do sobrenome do autor das notícias.  

ii) O segundo litígio envolve um mecanismo online de busca que apresenta, nos seus resultados para 
pesquisa do nome da requerente, link para entrevista cujo título é “Demissão: as práticas sujas dos 
empregadores”. Nesta, a requerente é acusada de tratamento injusto de um funcionário demitido por 
sua empresa. A requerente ingressou com uma denúncia constitucional alegando violação de seu direito 
geral de personalidade e seu direito à autodeterminação informacional. A denúncia constitucional foi 
admitida pelo Tribunal Federal Constitucional, que entendeu se tratar de litígio envolvendo direitos 
fundamentais, mas a julgou improcedente no mérito. A questão central era se o operador do mecanismo 
de pesquisa poderia ser proibido de divulgar conteúdos publicados por terceiros, neste caso, a empresa 
de radiodifusão NDR. O Tribunal aduziu que essa proibição poderia dar origem a um prejuízo à liberdade 
de expressão de terceiros, uma vez que privaria estes dos serviços prestados pelo operador do mecanismo 
de busca, excluindo-os de uma plataforma importante para disseminar sua publicação. Diante disso, o 
Tribunal decidiu que, no caso em tela, e considerando o consentimento da requerente para a entrevista 
divulgada, o direito geral de personalidade e privacidade não se sobrepunha ao direito à liberdade de 
expressão e ao direito à informação. 
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Após denúncia da Comissão Federal de Comércio dos EUA, empresa de tecnologia 

implementa programa de governança de proteção de dados 

Após diversas falhas de segurança e violação à proteção de dados pessoais envolvendo a empresa InfoTrax, 
a Comissão Federal de Comércio dos EUA moveu denúncia contra a empresa argumentando que práticas 
razoáveis de segurança de dados não vinham sendo empregadas. A empresa não adotaria um processo 
sistemático de inventário e exclusão de dados pessoais sob seu controle, que restariam armazenados em suas 
redes de forma desnecessárias, além de não avaliar adequadamente os riscos de cibersegurança realizando 
avaliações e testes de penetraçao em sua rede e software. Além disso, alega-se que não se implementou 
mecanismos de proteção, como validação de acesso, e mecanismos de limitação de local na rede em que 
terceiros podem fazer upload de arquivos desconhecidos. Ademais, denunciou-se falha na implementação 
de salvaguardas para detectar atividade anômala e armazenamento de dados sensíveis de consumidores. 

Diante disso, foi proposto um pacote de acordo que se encontra disponível para comentários públicos e, 
em síntese, demanda que a empresa seja proibida de operar tratamento de dados pessoais caso não 
implemente um programa de governança de proteção de dados pessoais, além de sanar as falhas de 
segurança que foram identificadas na denúncia.  

Autoridade de Proteção de Dados da França multa empresa em 500.000 euros por violação 

ao GPDR 

A empresa Futura Internationale, especializada em isolamento térmico residencial, utiliza serviços de call 
centers para campanhas de prospecção. A Autoridade de Proteção de Dados Francesa recebeu denúncia de 
insistência nas ligações por parte da empresa, a despeito indicação do desejo de não recebê-las. Diante da 
denúncia, a Autoridade auditou as instalações da empresa e verificou que esta havia recebido muitas outras 
correspondências de queixas como a da denúncia. Ademais, verificou-se outras violações como 
documentação de comentários excessivos sobre informações sensíveis de clientes, além da prática de 
gravação de conversas e processamento de dados pessoais sem informar devidamente os titulares de dados. 

Em síntese, constatou-se as seguintes violações ao GDPR: falha em efetivar o direito à oposição às ligações; 
presença de dados pessoais sensíveis e desnecessários sob o controle da empresa; não documentação do 
processamento de dados pessoais e direitos dos titulares; falta de cooperação com a Autoridade de Proteção 
de Dados francesa; supervisão insuficiente das transferências de dados pessoais para fornecedores 
localizados fora da União Europeia. Diante das violações, a Autoridade aplicou multa de 5000.000 euros. 

      
     Elaboração: Equipe de Proteção de Dados da AJDC 
      
     Responsáveis:  

     Ademir Antonio Pereira Jr 
     Doutor em Direito (USP), LLM em Direito, Ciência e Tecnologia (Stanford).   
     Phone: + 55 11 30309007 
     E-mail: apj@ajdc.com.br 
 
     Luiz Felipe Rosa Ramos   
     Doutor em Direito (USP), Fox International Fellow (Yale) e CIPP/E. 
     Phone: + 55 11 30309000 
     E-mail: lfr@ajdc.com.br 
 

www.ajdc.com.br 


