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Executantes

Expedição/Operador

VII - operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o 
tratamento de dados pessoais em nome do controlador;

Motorista/Titular

V - titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de 
tratamento;

T.I / controlador

VI - controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem 
as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;

Piscinas, tarefas e eventos

LGPD

A LGPD é a lei nº 13.709, aprovada em agosto de 2018 e com vigência a partir de agosto de 
2020. 

A nova lei quer criar um cenário de segurança jurídica, com a padronização de normas e 
práticas, para promover a proteção, de forma igualitária e dentro do país e no mundo, aos 
dados pessoais de todo cidadão que esteja no Brasil.

O não cumprimento em razão das infrações cometidas às normas previstas nesta Lei, ficam
sujeitos às seguintes sanções administrativas:

I - advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;

II - multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa jurídica de direito
privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos,
limitada, no total, a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração;
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Responsável

Cadastrar o Motorista/Veículo/Proprietários

Nesse momento o funcionário da Expedição/Operador obtém os dados pessoais do
Motorista/Titular

I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;

II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre 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, quando
vinculado a uma pessoa natural;

X - tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a 
coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, 
distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou 
controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;

Expedição/Operador
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Responsável

Manter Base de dados atualizado em segurança

Sendo o TI/Controlador:

VIII - encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de 
comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD);

No caso da transportadora este deverá também:

XIII - bloqueio: suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda 
do dado pessoal ou do banco de dados;

XIV - eliminação: exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de
dados, independentemente do procedimento empregado;

XV - transferência internacional de dados: transferência de dados pessoais para país
estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro;

T.I / controlador

Responsável

Solicita cadastro na empresa

O Motorista/Titular manifesta interesse em carregar por uma determinada transportadora, 
entra em contato e repassa os dados para um prévio cadastro.

Motorista/Titular
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Responsável

Acessar SATAPP e efetuar login

Acessar o aplicativo SATAPP pelo link enviado ao celular do motorista, efetuar o login e 
responder/assinar o termo de autorização

Motorista/Titular

Responsável

Banco deDados

IV - banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em 
vários locais, em suporte eletrônico ou físico;

T.I / controlador

Responsável

Gerar Link de acesso ao App SATAPP

Os dados serão realizados e mantidos por meios eletrônicos, no caso a ferramenta SATAPP 
onde o motorista fará o Login com Senha pessoal e intransferível  

Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes
hipóteses:

g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e 
autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no 
art. 9º desta Lei e exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do 
titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

Expedição/Operador
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Responsável

Responder aceite de autorização de manipulação de dados

Essa Autorização restringe-se a atender os tópicos listados no art 7º da LGPD:

Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes
hipóteses:

I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;

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;

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; ou

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

Motorista/Titular

Responsável

Cadastro Validado

Com o consentimento feito por parte do Titular a empresa atende o  Art. 7º sobre o 
tratamento de dados pessoais:

§ 5º O controlador que obteve o consentimento referido no inciso I do caput deste artigo que 
necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores deverá 
obter consentimento específico do titular para esse fim, ressalvadas as hipóteses de 
dispensa do consentimento previstas nesta Lei.

E ainda é previsto que:

§ 5º O consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação 
expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado, ratificados os tratamentos 
realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado enquanto não houver 
requerimento de eliminação, nos termos do inciso VI do caput do art. 18 desta Lei.

Expedição/Operador
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Responsável

Autorização de Uso de Dados Pessoais - LGPD

O Termo de Consentimento ou Autorização de uso tem finalidade especifica e deve contar
eletronicamente ou em meios físicos (papel)

Art. 8º O consentimento previsto no inciso I do art. 7º desta Lei deverá ser fornecido por
escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular.

§ 1º Caso o consentimento seja fornecido por escrito, esse deverá constar de cláusula
destacada das demais cláusulas contratuais.

§ 2º Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em
conformidade com o disposto nesta Lei.

estando explicito ainda a informação que:

§ 4º O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas, e as autorizações
genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas.

Motorista/Titular
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Responsável

Aceitou os termos da Autorização ?

Em caso da Não autorização/consentimento de uso dos dados é necessário explicar as 
consequências da negativa.

Art. 9º 

§ 3º Quando o tratamento de dados pessoais for condição para o fornecimento de produto ou 
de serviço ou para o exercício de direito, o titular será informado com destaque sobre esse 
fato e sobre os meios pelos quais poderá exercer os direitos do titular elencados no art. 18 
desta Lei.

Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos 
dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição:

VIII - informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as 
consequências da negativa;

Motorista/Titular

Responsável

Terminou viagem ?

O Consentimento deverá ter caráter temporário e exclusivo para cada prestação de serviço.

Expedição/Operador
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Responsável

Alterar Cadastro anterior para Bloqueado

E como nesse ponto o motorista está cadastrado no sistema, ele NÃO DEU
CONSENTIMENTO para uso dos dados, então uma função automática ira invalidar os dados
do motorista no banco de dados e marcar como NÃO LIBERADO.

Expedição/Operador

Responsável

Encerrar o uso dos dados para finalidades secundárias

Informar negativa sobre o não consentimento dos dados.

Art. 15. O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nas seguintes hipóteses:

I - verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser
necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada;

II - fim do período de tratamento;

Expedição/Operador
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