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O�cio nº 6/2020/UFPR/R/PROPLAN/CPI/UGINF

Curi�ba, 06 de novembro de 2020.

 

 

Assunto: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23075.061362/2020-51.

 

Prezados colegas,

Entregou em vigor, em agosto/2020, a Lei 13.709/2018, também conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais -
LGPD. Seu impacto se dá em pra�camente todas as ins�tuições do país, públicas ou privadas, pois qualquer que seja o
produto ou serviço oferecido, irá lidar com dados pessoais de seus usuários e a Lei visa protegê-los. A UFPR cons�tuiu comitê
para planejamento de implantação da LGPD através da portaria 1130/reitoria, de 08/07/20 e nomeou seu Encarregado de
Proteção de Dados Pessoais, Leonardo Gomes de Melo, através da portaria 1393/reitoria, de 01/10/20. 

Uma empresa especializada está sendo contratada para nos auxiliar nesse processo de adequação. Porém, cabe salientar que
estamos falando de toda uma mudança de cultura dentro da universidade. Todos aqueles que lidam com dados pessoais,
seja de alunos, técnicos, docentes ou terceirizados, precisam tomar o devido cuidado para protegê-los. Não devemos
compar�lhar esses dados sem a autorização de seus �tulares, deve-se tomar cuidado a quem tem acesso a documentos
(�sicos ou digitais) que possuam dados pessoais, não deixar arquivos desse �po salvos em locais externos à UFPR (servidores
e e-mails não-ins�tucionais como Google, Dropbox, entre outros, HDs externos, pen drives, etc.) e evitar de compar�lhar
dados de sistemas sem a devida autorização, como "prints" de tela, por exemplo.

Já está disponível, na página da UFPR, um FAQ explicando algumas providências que nós, como servidores e responsáveis
pelos dados pessoais dos �tulares, podemos tomar nesse momento. Caso persistam dúvidas sobre processos específicos,
elas podem ser �radas diretamente com o Encarregado, através do e-mail lmelo@ufpr.br ou via Teams.

Peço por gen�leza que divulguem o presente o�cio entre suas unidades.

Atenciosamente,
 

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

Pesquisador Ins�tucional 
Esta�s�co - CPI/PROPLAN 

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO GOMES DE MELO, ESTATISTICO, em 06/11/2020, às 08:57,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3093217 e o código CRC
61FC0EB1.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23075.061362/2020-51 SEI nº 3093217

https://www.ufpr.br/portalufpr/lei-geral-de-protecao-de-dados-pessoais-lgpd/
https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

