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O�cio nº 7/2020/UFPR/R/PROPLAN/CPI/UGINF

Curi�ba, 10 de dezembro de 2020.

 

Prezados colegas,

Diante de questionamentos de servidores e alunos sobre dados pessoais em sítios eletrônicos, sistemas de informações gerenciais e no sistema
eletrônico de Informações - SEI da universidade, principalmente devido à LGPD ter entrado em vigor desde agosto/2020, prestamos os seguintes
esclarecimentos:

Em observância à Lei nº 13.709/18, que dispõe sobre a proteção de dados pessoais, a UFPR deve garantir a proteção da privacidade de dados de
seus titulares. 
Do mesmo modo, é dever da administração pública a divulgação de informações de interesse coletivo ou geral, em observância à Lei 12.527/11,
regulamentada pelo Decreto 7.724/12 e à Lei Complementar 131/2009.

Nesse sentido, como forma de conciliar os direitos envolvidos, as unidades que divulgam informações deverão seguir as seguintes orientações:

1. As publicações de informações nos sítios institucionais, quando envolver dados pessoais, deverão se limitar ao nome do titular, excluindo-se
dados desnecessários, como CPF, endereço, telefones, e-mails, documentos digitalizados, assinaturas, entre outros que possam causar dano à
pessoa física;

2. Não publicar qualquer dado considerado sensível pela Lei Geral de Proteção de dados (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.);

3. Nas publicações em que não seja possível implementar tais limitações, restringir o acesso ao documento que contenha os dados pessoais apenas
às partes envolvidas.

Essas orientações devem servir tanto para adequação das informações já publicadas quanto para as novas publicações. Em nenhum caso os dados
devem ser excluídos dos sistemas de informação institucionais, devendo tão somente ter restrita a sua divulgação.

Por gentileza, divulgar esse ofício entre suas unidades. Em caso de dúvidas, permaneço à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,
 

Leonardo Melo 
Encarregado de Dados Pessoais / Data Protec�on Officer 

lmelo@ufpr.br 
 

 

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO GOMES DE MELO, ESTATISTICO, em 10/12/2020, às
12:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3196519 e o código CRC
F831EC11.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23075.068071/2020-93 SEI nº 3196519
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