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PORTARIA Nº 601 de 14 de Agosto de 2020

Designa encarregado de dados DPO.

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e
considerando o que consta no Memorando Eletrônico nº 40/2020 - STI de 10 de agosto de 2020,

 

R E S O L V E:

Art. 1º - Designar como encarregado pelo tratamento de dados (ou Data Protection Officer - DPO)
a profa. Thais Ettinger Olveira Salgado, matrícula SIAPE: 3001042, lotada no departamento de
administração, nos termos do art. 41 da LGPD.

 

Art. 2º - Definir as atribuições do DPO:

I. Atuar como intermediador entre a UFS, os titulares dos dados e a autoridade nacional, e prestar
esclarecimentos em caso de reclamações e comunicações com apoio das áreas técnicas,
conforme o caso;

II. Orientar os servidores e demais envolvidos em processos sobre políticas e práticas a serem
utilizadas para à proteção de dados pessoais, com apoio das áreas de comunicação e
capacitação institucional;

III. Propor, com o apoio das áreas técnicas, medidas de adequação para cumprimento da LGPD;

IV. Elaborar Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD), inclusive de dados
sensíveis, referente a suas operações de tratamento de dados;

V. Apresentar informes periódicos ao gabinete da reitoria, sobre a proteção de dados da
Instituição;

VI. Contribuir para a disseminação de uma cultura de governança de dados, proporcionando
maior conformidade e segurança para os titulares dos dados;

VII. Executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas
complementares.

 

Art. 3º - O DPO desempenhará suas atividades sem prejuízo das atribuições pertinentes aos
seus cargo e função.

 



Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser publicada  no Boletim Interno de
Serviço desta Universidade.

 

PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.

 

Prof. Dr. Angelo Roberto Antoniolli

REITOR

Documento assinado digitalmente conforme MP nº
2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira-ICP-Brasil.O documento assinado
pode ser baixado através do endereço eletrônico
https://sipac.ufs.br/public/jsp/boletim_servico/busca_ava
ncada.jsf, através do número e ano da portaria.
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