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A Resolução CFC nº 1.634/2021 , cujas disposições entram em 
vigor em 1º.11.2021, institui a Política de Notificação de Incidentes 
de Segurança com Dados Pessoais do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). 
 
Entende-se por: 
a) Dado pessoal: qualquer informação relacionada a uma pessoa 
natural identificada ou identificável. Isso significa que um dado é 
considerado pessoal quando permite a identificação direta  ou indireta 
da pessoa natural; 
b) 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; 
c) Titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que 
são objeto de tratamento; 
d) Tratamento: toda a 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, transparência, 
difusão ou extração; 
e) Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou 
privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de 
dados pessoais. No caso desta polí tica, o CFC. 
f) 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); 
g) Operador: pessoa natural ou jurídica, de direi to público ou privado, 
que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador; 
h) Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados (CGPPD): comitê 
responsável pela avaliação dos mecanismos de tratamento, privacidade 
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e proteção de dados existentes e pela proposição de ações voltadas ao 
seu aperfeiçoamento com vistas ao cumprimento das disposições da Lei 

n.º 13.709/2018 , no âmbito do CFC; 
i) Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD): órgão da 
administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o 
cumprimento desta lei em todo o terr itório nacional; 
j) Notificação: ato ou efeito de informar ou de dar a conhecer sobre 
uma ocorrência e/ou incidente de segurança com dados pessoais.  
 

A Política de Notificação de Incidentes de Segurança com Dados 
Pessoais do CFC tem por objetivo descrever os procedimentos 
necessários para a identificação, comunicação e notificação do 
incidente de segurança com dados pessoais.  

É um incidente de segurança com dados pessoais qualquer evento 
adverso confirmado, relacionado à violação na segurança de dados 
pessoais, tais como acesso não autorizado, acidental ou ilícito que 
resulte na destruição, perda, alteração, vazamento ou, ainda, qualquer 
forma de tratamento de dados inadequada ou ilícita, os quais possam 
ocasionar risco para os direitos e liberdades do titular dos dados 
pessoais. 

A identificação do incidente pode ocorrer das seguintes formas:  
a) denúncia por parte de titular ou terceiro; 
b) reporte por parte do operador; 
c) pelo emprego de ferramentas automatizadas que detectam 
vazamentos de dados. 
 
Na comunicação, o operador, terceiro ou titular dos dados pessoais 
deverá descrever sucintamente o incidente ocorrido, atentando para 
informações, tais como: 
a) descrever a natureza da violação dos dados pessoais incluindo, se 
possível, as categorias e o número aproximado de titulares de dados 
afetados, bem como as categorias e o número aproximado de regist ros 
de dados pessoais em causa; 
b) descrever as consequências prováveis da violação de dados 
pessoais; 
c) descrever as medidas adotadas ou propostas para conduzir o  caso, 
o que pode incluir medidas para mitigar os possíveis efeitos adversos 
da violação dos dados pessoais. 
 

(Resolução CFC nº 1.634/2021 - DOU 1 de 13.10.2021) 
 
Fonte: Editorial IOB 
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