
 
 

Registro de Tratamento de Dados – Fase 1 

Anamnese organizacional e 

Registro de atividades de tratamento 

 

1. Nome da Secretaria/Diretoria 
 

2. Vinculada a qual órgão de cúpula? Presidência / Corregedoria 
 

3. Missão (qual é a função da Secretaria/Diretoria) 
 

4. Elenque 5 ou mais atividades primárias da Secretaria/Diretoria 
a. Descreva a atividade "A" 
b. Descreva a atividade "B" 
c. Descreva a atividade "C" 
d. Descreva a atividade "D" 
e. Descreva a atividade "E" 
f. ... 

 
Questões repetidas para cada uma das atividades elencadas anteriormente: 

 
5. Qual(is) a(s) finalidade(s) do tratamento.  

(Descrição do propósito específico a motivar a operação de tratamento de 
dado pessoal em questão) 
 

6. Qual a base legal para tratamento? (escolha uma) 
(Fundamento legal da LGPD que legitima o tratamento de dado pessoal) 
I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular 

II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlado 

III - pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de 
dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e 
regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos 
congêneres, observadas as disposições do Capítulo IV desta Lei 



 
 

IV - para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que 
possível, a anonimização dos dados pessoais 

V - quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos 
preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do 
titular dos dados 

VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou 
arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 
(Lei de Arbitragem); 

VII - para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro 

VIII - para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por 
profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária 

IX - quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou 
de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais 
do titular que exijam a proteção dos dados pessoais 

X - para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação 
pertinente 

 
7. Quem são os titulares dos dados? 

(Classes de pessoas naturais identificadas ou identificáveis sobre quem as 
informações objeto de tratamento dizem respeito) 
 

8. Qual a categorias de dados? 
(Tipos de dados pessoais objeto da operação de tratamento) 
 

9. Qual a categorias de destinatários? 
(Caso haja previsão da comunicação de dados pessoais, a qual(is) sujeito(s) as 
informações são destinadas) 
 

10. Existe possibilidade de transferência internacional? 
(Caso haja previsão de transferência internacional, qual país estrangeiro ou 
organismo internacional será o receptor dos dados) 
 

11. Qual o prazo de conservação dos dados? 



 
 

(Período razoavelmente estimado para a conservação dos dados, considerando 
o cumprimento da(s) finalidade(s) estipulada(s)) 
 

12. Quais medidas de segurança foram adotadas? 
(Medidas de segurança, técnicas e administrativas a serem implementadas 
para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações 
acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer 
forma de tratamento inadequado ou ilícito) 

 


