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BOLETIM INFORMATIVO LGPD Nº 4 

2020, Volume 4, eventos do mês de janeiro 

Empresa de ambulância estadunidense é multada 

por descumprimento da Lei de Portabilidade e 

Responsabilidade do Seguro de Saúde (HIPAA) 

West Georgia Ambulance, Inc. (Geórgia Ocidental) – empresa 
de ambulâncias que fornece serviços de emergência – expediu 
em 2013 notificação de violação ao Departamento de Saúde e 
Serviços Humanos dos EUA (HHS). A notificação informava 
que a empresa verificara a perda de um laptop que continha 
dados pessoais sensíveis referentes à saúde de 500 indivíduos. 
O dispositivo não era criptografado. 
O Escritório de Direitos Civis (OCR) do Departamento de 
Saúde e Serviços Humanos dos EUA (HHS) iniciou 
investigação na qual se atestou uma série de outras falhas e 
violações à Lei de Portabilidade e Responsabilidade do Seguro 
de Saúde (HIPAA) estadunidense. 
Dentre os descumprimentos à HIPAA, o documento que 
sintetiza o acordo afirma que: (i) A empresa não teria realizado 

a devida análise de riscos e potenciais vulnerabilidades à confidencialidade dos dados pessoais sensíveis sob 
sua responsabilidade; (ii) a empresa não teria oferecido os devidos treinamentos de segurança aos seus 
funcionários; e (iii) não teria implementado políticas e procedimentos de segurança. Diante do 
descumprimento da lei estadunidense, a West Georgia Ambulance foi multada em USD 65.000 e instada a 
adotar um Plano de Ação Corretiva para sanar as violações. 

Autoridade de Proteção de Dados do Peru multa empresas de Call Center por uso indevido 

de dados pessoais 

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais (APDP) peruana multou duas empresas de call 
center, Peru SA e Tcontakto SAC, por uso indevido de dados pessoais. A multa no valor de cerca de USD 
29.500,00 foi aplicada em razão da coleta de números telefônicos, por parte das empresas, a partir de listas 
telefônicas e do Registro Nacional de Identificação e Status Civil (RENIEC), tipo de documento de 
identidade peruano. As empresas contatavam os titulares de dados pessoais em questão para oferta de 
produtos e serviços. Estima-se que tenham formado um banco de dados com de cerca de um milhão de 
registros. A Autoridade de Proteção de Dados entendeu que, apesar de os dados pessoais estarem acessíveis 
ao público, as empresas não poderiam, sem o consentimento de seus titulares, utilizá-los para outros fins 
que não aqueles para os quais foram criados. 

FTC estadunidense realiza acordo com a InfoTrax Systems 

Denúncia do FTC dava conta de que, entre maio de 2014 e março de 2016, um hacker teria acessado o 
servidor da InfoTrax System, LC – empresa de tecnologia com sede em Utah, EUA. No servidor, 
encontravam-se hospedados dados pessoais. O FTC concluiu que a empresa não adotara medidas de 
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https://www.hhs.gov/sites/default/files/west-georgia-ra-cap.pdf
https://elperuano.pe/noticia-sancion-mal-uso-datos-personales-88142.aspx
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/472497/BOLETIN_1_de_enero_al_6_de_enero.pdf
https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/c-4696_162_3130_infotrax_complaint_clean.pdf
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segurança razoáveis, o que possibilitou que o hacker acessasse indevidamente os dados pessoais de mais de 
um milhão de consumidores.  
Diante disso, realizou-se acordo entre a Comissão, a empresa e seu CEO, Mark Rawlins. Como parte do 
acordo realizado, a empresa e o respectivo CEO só poderão voltar a tratar dados pessoais sob a condição 
da implementação de um programa de segurança da informação que resolva as falhas de segurança 
identificadas na denúncia.  

Tribunal dos EUA aprova acordo em ação coletiva de USD 1,38B 

Em setembro de 2017 a Equifax Inc. – empresa de monitoramente de crédito estadunidense, com sede em 
Atlanta – anunciou violação de dados de ampla magnitude que vitimou cerca de 56% da popuação adulta 
estadunidense (ou 147 milhões de pessoas). Constatou-se que a empresa não detectara o ataque por mais de 
seis semanas. 
Dentre os dados pessoais acessados pelos hackers incluiam-se números de Seguro Social, datas de 
nascimento, endereços, números de carteira de motorista, números de cartão de crédito e, em alguns casos, 
dados de passaportes, colocando os afetados em permanente risco de roubo de identidade. Ademais, as 
investigações constataram que a empresa não implementou um sistema de segurança adequado, apesar de 
conhecer a vulnerabilidade crítica em seu software. 
Diante do ocorrido, centenas de ações foram movidas contra a empresa, dando origem a uma ação coletiva. 
Após cerca de dois anos de negociações, chegaram a um acordo com o FTC, o Consumer Financial 
Protection Bureau e 50 estados e territórios dos EUA. No bojo do acordo, estabeleceu-se prazo entre 23 de 
janeiro de 2020 e 22 de janeiro de 2024 para que os afetados reivindiquem os benefícios negociados, como 
monitoramente gratuito de crédito, reembolso de despesas e ressarcimento pelo tempo despendido com a 
violação ou com o uso indevido dos dados expostos. 
Ainda segundo o acordo, a Equifax pagará USD 380.500.000 revertidos a um fundo para ressarcimento dos 
milhões de afetados, honorários advocatícios, e outras despesas. Potencialmente, o valor chegará a USD 2 
bilhões caso todos os 147 milhões de vítimas se inscrevam para receber os itens garantidos pelo acordo em 
tela. Por fim, a empresa se comprometeu a investir um valor mínimo de $1 bilhão em proteção de dados e 
tecnologia ao longo de cinco anos para se adequar às normas de proteção de dados, medidas que serão 
auditadas pelo Tribunal. 

Autoridade de Proteção de Dados italiana multa empresa em 11,5 milhões de euros  

A Autoridade de Proteção de Dados da Italia multou empresa de fornecimento de gás e eletricidade – Eni 
Gas e Luce (“EGL”) – por violações de dispositivos do GDPR. Após diversas denúncias contra a empresa, 
foi aplicada multa de 8,5 milhões de euros por processamento indevido de dados para a atuação de 
telemarketing e televendas.  
Dentre as violações, constatou-se as seguintes condutas praticadas sistematicamente pela empresa: (i) 
chamadas de publicidade feitas sem o consentimento da pessoa contatada ou apesar da recusa dessa pessoa 
em receber chamadas promocionais; (ii) ausência de medidas técnicas e organizacionais para atender às 
demandas dos titulares dos dados pessoais; (iii) períodos de retenção de dados maiores que o permitido; e 
(iv) coleta de dados pessoais de potenciais clientes de entidades (fornecedores de listas) sem que essas 
tenham obtido consentimento para a divulgação de tais dados. 
Diante do descumprimento, a Autoridade instou a empresa a implementar procedimentos e política de 
verificação de consentimento dos clientes e potenciais clientes de seu banco de dados. Além disso, a empresa 
deverá garantir a automação total dos fluxos de dados do banco de dados para que os indivíduos que não 
desejam receber publicidade não sejam contatados. Além disso, a empresa não poderá utilizar os dados 
disponibilizados pelos fornecedores de dados pessoais, caso estes não tenham obtido consentimento 
específico para a comunicação desses dados à EGL. Foi dado prazo de seis meses para a empresa sanar os 
descumprimentos ao GDPR. 
 

https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/c-4696_162_3130_infotrax_order_clean.pdf
https://www.equifaxbreachsettlement.com/admin/services/connectedapps.cms.extensions/1.0.0.0/ed93e6d9-c6b0-4829-994c-a7687661917f_1033_Consolidated-Consumer-Class-Action-Complaint-20180514.pdf
https://dd80b675424c132b90b3-e48385e382d2e5d17821a5e1d8e4c86b.ssl.cf1.rackcdn.com/external/final-approval.pdf
https://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/refunds/equifax-data-breach-settlement
https://www.equifaxbreachsettlement.com/
https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9244365
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A empresa foi multada, ainda, em 3 milhões de euros pela conduta de celebrar contratos de fornecimento 
de gás e eletricidade de forma não solicitada pelos consumidores. Em alguns casos, as reclamações relataram 
dados incorretos nos contratos e assinaturas falsificadas. 7.200 consumidores foram afetados pelas violações 
relatadas. 

Comissão para a Proteção de Dados Pessoais do Chipre multou empresas por violação do 

GDPR 

A Comissão para a Proteção de Dados Pessoais (Cypriot SA) proibiu o processamento de dados e multou 
a LGS Handling Ltd, a Louis Travel Ltd e a Louis Aviation Ltd (Louis Group of  Companies) no valor total 
de 82.000,00 EUR. 
Após denúncia do sindicato de trabalhadores, a Comissão constatou, por meio das investigações, que as 
empresas mencionadas lançavam mão de ferramenta automatizada com o escopo de registrar e avaliar por 
pontuação os afastamentos por licenças médicas dos funcionários. Concluiu-se que lidar com a data e 
frequência de licenças médicas relacionadas a um indivíduo caracteriza tratamento de dado pessoal sensível 
e, consequentemente, deveria estar adequado às normas e princípios do GDPR.  
A Comissão entendeu, no que tange ao controlador dos dados pessoais (no caso, os empregadores), que o 
poder diretivo lhes atribui a faculdade de supervisionar a frequência das licenças por doença e a validade de 
atestados médicos. Entretanto, tal faculdade deve se dar dentro dos limites do quadro legal  nacional e não 
pode levar ao processamento inadequado, de acordo com o GDPR, dos dados pessoais de empregados. 
A Comissão entendeu que os controladores falharam em demonstrar, através de relatório de impacto à 
proteção dos dados pessoais, que o seu legítimo interesse prevalecia sobre os interesses, direitos e liberdades 
dos seus funcionários. Consequentemente, entendeu que a mitigação dos riscos foi inadequada. Além disso, 
decidiu que não havia base legal válida para o tratamento de dados pessoais relacionados à saúde. 
Diante do exposto, foi ordenada aos controladores a interrupção dos tratamentos de dados e a exclusão dos 
dados já coletados. Além disso, foi aplicada uma multa de € 70.000 à LGS Handling Ltd, uma multa de € 
10.000 à Louis Travel Ltd e uma multa de € 2.000 à Louis Aviation Ltd, por violações dos artigos 6 (1) e 9 
do GDPR. 
 

Tribunal em Berlim decide que o Facebook violou a lei de proteção de dados 

A Federação das Organizações Alemãs de Consumidores (vzbv) apontou ao Kammergericht de Berlim uma 
série de violações decorrentes das configurações de privacidade do Facebook e de parte dos seus termos e 
condições. O Tribunal considerou que o consentimento para o tratamento de dados de localização de 
usuários não poderia ter sido concedido por meio de uma caixa de seleção pré-definida. O serviço de 
localização era utilizado para informar a parceiros de conversa instantânea a localização do seu intelocutor.  
Além disso, o Tribunal conisderou que declarações pré-formuladas nos termos e condições da empresa não 
atendiam aos requisitos do efetivo consentimento para o tratamento de dados. Entre as cláusulas 
consideradas ilegais, uma levava usuários a concordarem com a utilização, pelo Facebook, do seu nome e 
foto de perfil “para conteúdo comercial, patrocinado ou relacionado”. Foi ressaltado que os dados eram 
transferidos internacionalmente para os Estados Unidos. Outra cláusula apontada dizia respeito à 
concordância, pelos usuários, com “todas as alterações futuras na política de dados do Facebook”. 
A decisão do Tribunal abre a oportunidade para que o vzbv adote medidas judiciais contra o Facebook em 
virtude dessas violações. Por outro lado, o Facebook foi autorizado a utilizar o slogan “O Facebook é e 
permanece gratuito”, publicidade apontada como enganosa pelo vzbv.  
 
 
 

https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9244358
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/cypriot-supervisory-authority-banned-processing-automated-tool-used-scoring_en
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Juiz de Massachusetts, EUA, ordenou que o Facebook entregue dados sobre milhares de 

aplicativos que podem ter violado a privacidade de usuários 

Na esteira do escândalo envolvendo a rede social Facebook e a Cambridge Analytica, um juiz de 
Massachusetts ordenou que o Facebook entregue informações sobre milhares de aplicativos que podem ter 
violado a privacidade de usuários. Brian Davis, do Superior Tribunal de Plymouth, Massachusetts, 
determinou que a rede social apresente as informações requeridas judicialmente no prazo de noventa dias. 
A decisão está relacionada a auditoria interna executada pelo Facebook, cujo resultado foi suspender 
milhares de aplicativos por possíveis violações à privacidade de seus usuários. A questão foi judicializada 
pelo Procurador-Geral, requerendo que a rede social apresentasse informações sobre: i) grupo de aplicativos 
e desenvolvedores que apresentam elevado risco de potenciais violações, segundo sua auditoria; ii) grupo de 
aplicativos e desenvolvedores que foram denunciados por outros mecanismos, como o “Programa de Caça 
ao Abuso de Dados”; iii) grupo de aplicativos e desenvolvedores nos quais a rede social realizou verificação 
detalhada de antecedentes diante do risco, ou suspeita, de atividades fraudulentas; iv) grupo de aplicativos 
nos quais, até o momento, o Facebook realizou revisão técnica a fim de avaliar práticas irregulares de coleta 
de dados; v) todas as comunicações internas do Facebook que versem sobre os aplicativos que tiveram 
acesso a grandes quantidades de dados da rede social antes de entrarem em vigor as alterações de 2014 na 
plataforma entrarem, ou para os quais o Facebook tenha executado uma revisão aprofundada. 
 

Suprema Corte de Justiça do México determina que código bancário padronizado é dado 

pessoal 

Denúncia ao Instituto Nacional de Transparência, Acesso à Informação e Proteção de Dados Pessoais 
(INAI) dava conta de que uma instituição bancária, devido a erro humano, teria fornecido a terceiros e sem 
consentimento do titular o seu número do “código bancário padronizado” (CLABE). Após investigação, o 
Instituto multou o banco, com base na Lei Federal de Proteção de Dados, nos seguintes valores: i) 4 milhões 
de pesos, como punição à violação dos princípios de legalidade e responsabilidade; ii) 6 milhões pela violação 
ao dever de confidencialidade; e iii) 7 milhões, pela transferência indevida de dados de terceiro. 
O caso chegou à Suprema Corte de Justiça mexicana, que manteve as multas impostas pelo Instituto e 
estabeleceu o entendimento de que o CLABE é um dado pessoal sensível. A Corte entendeu que se trata de 
informação atribuída individualmente a cada titular de conta bancária, sendo única e irrepetível no sistema 
financeiro mexicano. 
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