
 

 

Guia de Verificação – Agentes de Tratamento 
 

As seguintes listas de verificação estabelecem indicadores para checar se a sua empresa é 

Controladora, Operadora ou Controladora Conjunto. Quanto mais “caixas” forem marcadas, maior a 

probabilidade de pertencer à categoria. 

 

Controladores são os principais tomadores de decisão. Eles exercem controle geral sobre os 

propósitos e os meios de tratamento de dados pessoais. Geralmente eles realizam as atividades de: 

 

 Coletar ou tratar dados pessoais; 

 Decidir qual será o objetivo ou resultado do tratamento; 

 Decidir quais dados pessoais devem ser coletados; 

 Decidir sobre quais indivíduos deve coletar dados pessoais; 

 Obter ganho comercial ou outro benefício com o tratamento de dados, exceto por qualquer 

pagamento por serviço de outra empresa; 

 Tratar os dados pessoais como resultado de um contrato com o titular dos dados; 

 Os titulares dos dados são funcionários ou clientes; 

 Tomar decisões sobre os indivíduos envolvidos como parte ou como resultado do 

tratamento; 

 Exercer julgamento profissional no tratamento de dados pessoais; 

 Ter uma relação direta com os titulares dos dados; 

 Ter total autonomia sobre como os dados pessoais são tratados; 

 Designar outras empresas para tratar os dados pessoais em nome da empresa. 

 

Se dois ou mais controladores determinam em conjunto os propósitos e os meios do tratamento 

dos mesmos dados pessoais, eles são controladores conjuntos. No entanto, eles não são controladores 

conjuntos se estiverem processando os mesmos dados para propósitos diferentes. Para verificar se são 

controladores conjuntos, basta verificar se as atividades abaixo são realizadas: 

 

 Ter um objetivo comum com outras empresas em relação ao tratamento; 

 Tratar os dados pessoais para a mesma finalidade que outra empresa; 

 Usar o mesmo conjunto de dados pessoais (por exemplo, um banco de dados) para este 

tratamento como outra empresa; 

 Projetar esse tratamento com outra empresa; 

 Ter regras comuns de gerenciamento de informações com outra empresa. 

 

Os Operadores agem em nome e somente sob as instruções do controlador e, em regra, atuam 

de forma a: 

 

 Seguir instruções de outra empresa sobre o tratamento de dados pessoais; 

 Receber os dados pessoais de um cliente ou de um terceiro similar ou informar quais dados 

coletar; 



 

 

 Não decidir coletar dados pessoais de indivíduos; 

 Não decidir quais dados pessoais devem ser coletados de indivíduos; 

 Não decidir a base legal para o uso desses dados; 

 Não decidir para que finalidade os dados serão usados; 

 Não decidir se divulgar os dados ou para quem; 

 Não decidir quanto tempo reter os dados; 

 Tomar algumas decisões sobre como os dados são processados, mas implementar essas 

decisões sob um contrato com outra empresa; 

 Não estar interessada no resultado final do tratamento. 

 

Se sua empresa não tem nenhum objetivo próprio para tratar os dados e age apenas de acordo 

com as instruções de um cliente, é provável que seja uma Operadora, mesmo que tome algumas 

decisões técnicas sobre como processa os dados. 

 

O que significa ser um Controlador? 

 

Os Controladores assumem o mais alto nível de responsabilidade de conformidade. Deve-se 

cumprir e demonstrar conformidade com todos os princípios de proteção de dados e outros requisitos 

da LGPD. Também é responsável pela conformidade do(s) seu(s) Operador(es). 

 

O que significa ser um Controlador Conjunto? 

 

Os Controladores Conjuntos devem definir entre si quem assumirá a responsabilidade 

primária pelo cumprimento das obrigações da LGPD, em particular as obrigações de transparência e 

os direitos dos indivíduos. Além de disponibilizar essas informações. 

 

No entanto, todos os Controladores Conjuntos permanecem responsáveis pelo cumprimento 

das obrigações de controlador de acordo com a LGPD. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados 

e os indivíduos podem tomar medidas contra qualquer responsável pelo tratamento de violações 

dessas obrigações. 

 

O que significa ser um Operador? 

 

Os Operadores não possuem as mesmas obrigações que os Controladores sob a LGPD. No 

entanto, se sua empresa for uma Operadora há várias obrigações diretas próprias previstas na LGPD. 


