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Diretora Executiva da ANER, presente na assinatura da Lei
de Proteção de Dados Pessoais.

Lei de proteção de Dados Pessoais
No dia 14 de agosto, no Palácio do Planalto foi assinada / sancionada pelo
Presidente Michel Temer, a Lei de Proteção de Dados Pessoais. A ANER esteve
presente representada pela sua diretoria executiva Maria Célia Furtado.
A lei regulamenta como a coleta e o armazenamento de dados dos brasileiros
poderão ser usados por empresas e órgãos do governo. Terá dezoito meses para
ser amplamente adotada pelas empresas que atuam no País.
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O que muda com a lei:
1) Todos os dados pessoais deverão ter o consentimento explicito do
usuário com especificação da finalidade de seu uso, antes de serem
manipulados;
2) O usuário terá acesso aos dados que o operador possui sobre ele e até a
possibilidade de solicitar a mudança ou atualização dos dados;
3) O usuário pode solicitar o término de uso de seus dados com o devido
cancelamento.
4) O operador precisa notificar e solicitar autorização para usar os dados
para outra finalidade que não aquela aceita pelo usuário;
5) As empresas ou o órgão do governo que não cumprirem a nova lei
poderão ser multados em até 2% do faturamento anual da empresa além
de outras sanções.
Com a nova lei as empresas terão que ser mais transparentes com o uso
dos dados e os brasileiros poderão saber quais dados pessoais - nome, e
mail, cpf, idade e estado civil são coletados e para qual finalidade.
Abrangem também dados de saúde e de atividades em redes sociais.
A lei deverá ser obedecida tanto pelos órgãos governamentais, pelas
grandes corporações, ou pequenas empresas que operam na internet ou
em órgãos físicos.
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O jurista Luiz Faria Netto, assume nova diretoria do
CONAR em substituição a Gilberto Leifert.

A nova diretoria do Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária)
assumiu o comando da entidade no dia 9 de agosto. Luiz Faria Netto é o presidente
da entidade para o biênio 2018-2020.
A ANER participa do Conselho Superior com os representantes Marcelo de Salles
Gomes – Grupo Meio & Mensagem,Maria Célia Furtado –ANER, e Virginia Any
(Editora Globo)
No conselho de Ética participam :Tallis Marcio Ribeiro de Arruda - Optionline Editora
,Angela Rehem De Azevedo - Editora Abril ,Carolina de Oliveira Cortopassi – Editora
Caras,Rafael Menin Soriano - Grupo de Publicações Globo,Marcio Maffei – Editora
Spring ,Everson Chaves - Ediouro Publicações, Fabio Menezes Editora Algo Mais e
Aline Rocha Amorim - Abril.

