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Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD

• Lei nº 13.709/2018
• Origem: União Europeia

• Direito dos titulares dos dados pessoais
• Confirmação da existência de tratamento.

• Acesso aos seus dados.

• Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados.

• Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados tratados em 

desconformidade com a LGPD.

• Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto.

• Eliminação dos dados pessoais tratados.

• Revogação do consentimento.

• ...

LGPD



Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD
• Lei nº 13.709/2018
• Definições

• Dados pessoais: é toda informação relacionada a pessoa natural 
identificada ou identificável, tal como nome, RG, CPF, e-mail, etc. Dados 
relativos a uma pessoa jurídica (tais como razão social, CNPJ, endereço 
comercial, etc.) não são considerados dados pessoais.

• Dados pessoais sensíveis: é todo dado pessoal que pode gerar 
qualquer tipo de discriminação, tais como os dados 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.

• Titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais.
• Anonimização: processos e técnicas por meio dos quais um dado perde 

a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo.
• Pseudoanonimização: processos e técnicas por meio dos quais um 

dado tem sua possibilidade de associação dificultada. O dado 
pseudoanonimizado é considerado dado pessoal para fins de aplicação 
da LGPD, tendo em vista a possibilidade de associação desse dado a 
uma pessoa natural.

LGPD



Cenário
• Aplicação ERP

• Banco de dados SQL Server

• Consulta/Software de terceiro que consulta o banco de dados
• ELT – BI

• Empresa de cobrança

Cenário

http://192.168.106.112:5001

http://192.168.106.112:5001/Customer


Azure SQL Database

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-
database/sql-database-dynamic-data-masking-get-started

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-dynamic-data-masking-get-started
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