LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD

MANIFESTAÇÃO
Nesta seção, são divulgadas informações sobre o tratamento de dados
pessoais realizado pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão
Rural do Estado de Rondônia – EMATER-RO, compreendendo a previsão legal, a
finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução desse
tratamento, em cumprimento ao disposto no inciso I do art. 23 da Lei nº 13.709/2018
(Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD).

Petições

e

reclamações do titular* de

dados,

quanto

aos

seus direitos** devem ser direcionados ao canal de atendimento da Ouvidoria-Geral
do Estado de Rondônia -OGE através do portal Fala.BR – Rondônia (RO).

*Titular é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são
objetos de tratamento, conforme art. 5º, V, LGPD, e art. 2º, II, Decreto Estadual
nº 26.451/2021).

**Direitos do titular, conforme art. 18 e 20 da LGPD, envolvem a obtenção de
informações do controlador, em relação aos seus dados pessoais, a qualquer
momento e mediante requisição, quanto à confirmação da existência de
tratamento, o acesso aos dados, a correção de dados, a anonimização,
bloqueio ou eliminação de dados, a portabilidade dos dados a outro fornecedor
de serviço ou produtos, a eliminação dos dados pessoais tratados com o
consentimento do titular; a informação das entidades públicas e privadas com
as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados, a informação sobre
a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da
negativa, a revogação do consentimento e revisão de decisões automatizadas.

(*) As informações aqui publicadas foram adequadas tendo como base o material
disponibilizado nos site da SETIC/RO e SEFIN, bem como, nos dispositivos da Lei
13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD.

Legislação Relacionada
 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
 Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD)

Decreto Estadual
 Decreto Estadual nº 26.451/2021 de 04 de outubro de 2021

Leis e Regulamentos Pertinentes
 Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet)
 Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação)
 General Data Protection Regulation - Lei Européia de Proteção de Dados (GDPR)

Resoluções Internas

Designa o Encarregado de Tratamento de Dados.
 Portaria EMATER-RO nº 399 de 19 de outubro de 2021, publicada no DOE nº 209 de
20/10/2021

Institui a Comissão Multidisplinar
 Portaria nº 425, publicada no DOE nº 220 de 08/11/2021-pag. 141/142
Institui Comissão Multidisciplinar de Implementação, Adequação e Instrumentalização da
Lei Geral de Proteção de Dados, no âmbito da Entidade Autárquica de Assistência Técnica
e Extensão Rural do Estado de Rondônia – EMATER-RO,designa servidores para
composição, estabelece competências, indica encarregado de dados e suplentes e dá
outras providências.

