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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

INSTRUÇÃO NORMATIVA UNIPAMPA Nº 1, 17 DE MARÇO DE 2021

Estabelece os procedimentos internos para comunicar à Autoridade
Nacional de Proteção de Dados e ao �tular a ocorrência de incidente de
segurança, no âmbito da Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA.

 

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no exercício da Reitoria, no uso
de suas atribuições legais e estatutárias, e considerando o disposto na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de
2018, resolve estabelecer os procedimentos para comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados
e ao �tular a ocorrência de incidente de segurança, no âmbito da Universidade Federal do Pampa –
UNIPAMPA 
 

Art. 1º Para fins desta IN, consideram-se:

I – Incidente de segurança com dados pessoais: qualquer evento adverso, confirmado ou
sob suspeita, 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 �tular dos dados pessoais;

II - ANPD: Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais, encarregada por zelar pela
proteção dos dados pessoais, nos termos da legislação;

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

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

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

VI - Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o
tratamento de dados pessoais em nome do controlador.

 

Art. 2º A comunicação de incidente de segurança com dados pessoais observará as
seguintes etapas:

I - Avaliar incidente internamente: serão avaliadas a natureza, a categoria e a quan�dade
de �tulares de dados afetados, a categoria e quan�dade dos dados afetados, as consequências concretas
e prováveis, a�vidade que será conduzida pela área diretamente envolvida no incidente, independente
do meio u�lizado para armazenamento dos dados;

II - Comunicar ao Encarregado: comunicar formalmente a ocorrência do incidente ao
Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais da ins�tuição;

III - Comunicar ao Controlador: o Controlador será comunicado formalmente a respeito da
ocorrência do incidente;
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IV - Comunicar à ANPD e ao(s) �tular(es) de dados: caso o incidente envolva risco ou dano
relevante aos �tulares, comunicar formalmente à ANPD e ao(s) �tular(es) de dados envolvidos.

V - Elaborar documentação: realizar registro formal onde conste a avaliação interna do
incidente com os dados de iden�ficação dos responsáveis por sua elaboração, as medidas de contorno
empregadas, a análise de risco, as medidas empregadas para preservação das evidências, para fins de
cumprimento do princípio de responsabilização e prestação de contas.

 

Art. 3º A comunicação de incidente de segurança com dados pessoais será realizada
exclusivamente pelo Reitor da UNIPAMPA.

Parágrafo Único - Essa comunicação será feita em prazo razoável, conforme definido pela
autoridade nacional.

 

Art. 4º O conteúdo da comunicação enviado à ANPD e ao Titular conterá, no mínimo, as
seguintes informações:

I - a descrição da natureza dos dados pessoais afetados;

II - as informações sobre os �tulares envolvidos;

III - a indicação das medidas técnicas e de segurança u�lizadas para a proteção dos dados,
observados os segredos comercial e industrial;

IV - os riscos relacionados ao incidente;

V - os mo�vos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata; e

VI - as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mi�gar os efeitos do
prejuízo.

 

Art. 5º O conteúdo da comunicação enviado à ANPD conterá, além das informações
previstas no ar�go 4º, as seguintes informações:

I - a iden�ficação e dados de contato da en�dade ou pessoa responsável pelo tratamento;

II - a iden�ficação e dados de contato do encarregado de dados;

III - a indicação, se a no�ficação é completa ou parcial, e, em caso de comunicação parcial,
indicar que se trata de comunicação preliminar ou de comunicação complementar;

IV - Informações sobre o incidente de segurança com dados pessoais:

a) Data e hora da detecção, ainda que aproximadas;

b) Data e hora do incidente e sua duração, ainda que aproximadas;

c) Circunstâncias em que ocorreu a violação de segurança de dados pessoais;

d) Descrição dos dados pessoais e informações afetadas, como natureza e conteúdo dos
dados pessoais, categoria e quan�dade de dados e de �tulares afetados;

e) Resumo do incidente de segurança com dados pessoais, com indicação da localização
�sica e meio de armazenamento;

f) Possíveis consequências e efeitos nega�vos sobre os �tulares dos dados afetados;

g) Medidas de segurança, técnicas e administra�vas preven�vas tomadas pelo controlador
de acordo com a LGPD;

h) Resumo das medidas implementadas até o momento para controlar os possíveis danos;

i) Possíveis problemas de natureza transfronteiriça;
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j) Outras informações que possam ser úteis às pessoas afetadas para proteger seus dados
ou prevenir possíveis danos.

§ 1º Caso não seja possível fornecer todas as informações no momento da comunicação
preliminar, informações adicionais poderão ser fornecidas posteriormente.

§ 2º Em caso de uso da comunicação preliminar, deverá ser informado à ANPD que serão
fornecidas informações complementares posteriormente, bem como os meios u�lizados para obtê-las.

 

Art. 6º O A decisão sobre realizar ou não a comunicação de incidente de segurança com
dados pessoais será pautada pelos seguintes princípios:

I - O incidente de segurança pode acarretar um risco ou dano relevante aos �tulares
afetados;

II - Sempre que o incidente �ver sido divulgado publicamente;

III - Sempre que o incidente envolver dados compar�lhados com outras ins�tuições de
ensino, órgãos públicos ou similares.

 

Art. 7º A comunicação do Incidente de segurança com dados pessoais para à Autoridade
Nacional de Proteção de Dados deverá ser realizada por meio de preenchimento de formulário eletrônico
disponível no Link: h�ps://www.gov.br/secretariageral/pt-br/sei-pe�cionamento-eletronico e envio por
meio de Pe�cionamento Eletrônico - Usuário Externo;

 

Art. 8º Em caso de qualquer �po de omissão ou negligência por parte dos envolvidos, cabe
ao Controlador aplicar as medidas disciplinares cabíveis previstas na legislação vigente.

 

Art. 9º Os casos omissos neste documento serão analisados e resolvidos pelo Controlador,
com apoio do Operador.

 

Art. 10 Esta Instrução Norma�va entra em vigor no dia 28 de março de 2021.

 

Bagé, 17 de março de 2021.

 

Marcus Vinícius Morini Querol
Vice-Reitor no exercício da Reitoria

 

Assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS MORINI QUEROL, Vice-Reitor no exercício da
Reitoria, em 17/03/2021, às 13:31, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas
legais aplicáveis.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0485351 e
o código CRC 0C461E59.

Referência: Processo nº 23100.004159/2021-11 SEI nº 0485351

https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/sei-peticionamento-eletronico
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


17/03/2021 SEI/UNIPAMPA - 0485351 - Instrução Normativa GR

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=537563&infra_… 4/4


