
 

GLOSSÁRIO “IOB DIAGNÓSTICO” 
 

 

 

 

DADOS PESSOAIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES:  Dados Pessoais de menores de idade, ou seja, para 

crianças de 0 a 12 anos, e, para adolescentes de 13 a 17 anos. 

 

DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS: Dados sobre origem racial ou étnica; Opinião política; Convicções religiosas ou 

filosóficas; Dados genéticos; Dados biométricos; Dados de saúde; Filiação sindical; Dados sobre orientação sexual; 

Informações sobre menores de idade; Histórico criminal. 

 

DADOS PESSOAIS: são qualquer informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável, como 

por exemplo, nome e sobrenome, endereço, telefone de contato, e-mail, ID profissional etc.  

 

ELIMINAÇÃO: exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente 

do procedimento empregado. 

 

ENCARREGADO: é a pessoa indicada pelos agentes de tratamento para atuar como canal de comunicação entre 

o controlador, a Autoridade Nacional e os titulares dos dados. 

 

RIPD: Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais. É toda a documentação do controlador que contém a 

descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos 

fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco. 

 

ROPA: Registro das Operações de Tratamento de Dados Pessoais. Documento que mantém registros das 

atividades de processamento sob responsabilidade do controlador, contendo as informações abaixo. - Os nomes e 

os contatos do Controlador/ Operador e, quando aplicável, de qualquer responsável pelo tratamento em conjunto, 

dos representantes das entidades e do DPO; - A finalidade do processamento dos dados; - A descrição das 

categorias dos titulares de dados e das categorias dos dados pessoais; - As categorias de destinatários a quem os 

dados pessoais foram ou serão divulgados, incluindo os destinatários estabelecidos em países terceiros ou 

organizações internacionais; - Os prazos previstos para a exclusão das diferentes categorias de dados; - As bases 

legais estipuladas para tratamento de dados. 

 

TERCEIROS: pessoas (físicas ou jurídicas) não envolvidas diretamente na relação de tratamento de dados 

pessoais (e.g., prestadores de serviços/subcontratados/fornecedores terceirizados, clientes) 

 

TITULAR: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. 

 

TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS PESSOAIS: é a transferência de dados pessoais para país 

estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro. 

 

TRATAMENTO: O tratamento de dados é toda 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, transferência, difusão ou extração. 
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