Setic disponibiliza portal institucional sobre a LGPD
Portal está disponível em www.trt13.jus.br/institucional/lgpd

Já está disponível no site da instituição o Portal LGPD, tendo como objetivo publicar
informações relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no âmbito do TRT da
13ª Região.
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei n° 13.709/2018), em vigor desde
18/09/2020, foi promulgada para proteger os direitos fundamentais de liberdade e de
privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo. Essa Lei versa sobre o
tratamento de dados pessoais, dispostos em meio físico ou digital, feito por pessoa física ou
jurídica de direito público ou privado e engloba um amplo conjunto de operações efetuadas
em meios manuais ou digitais.
Sobre o portal
O Portal LGPD é mantido pela Seção de Segurança da Informação da Secretaria de
Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), contendo informações relacionadas à
privacidade de dados pessoais e sobre a organização da LGPD na instituição, assim como
legislação, resoluções, normas e outros documentos de referência relacionados ao tema.
Segundo Rodrigo Mafra, chefe da Seção de Segurança da Informação, a criação do portal
atende à Recomendação nº 73/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
O diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação da Setic, Rodrigo
Cartaxo destaca que os resultados do processo de implantação da LGPD na instituição serão
publicados no portal na medida em que forem concluídos. Para acessar o novo portal através
do site do TRT da Paraíba (13ª Região), basta clicar na figura “Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais – LGPD”, disponível no final da página do site, ou diretamente por meio do
endereço a seguir:
https://www.trt13.jus.br/institucional/lgpd (https://www.trt13.jus.br/../../../institucional/lgpd)
Referências Recomendação CNJ nº 73/2020 – Recomendações relacionadas à LGPD:
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3432 (https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3432)
Lei
n°
13.709/2018
–
Lei
Geral
de
Proteção
de
Dados
Pessoais
(LGPD):
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm)
https://drive.google.com/file/d/1vWPw9HqBf12sOF6gsiQvtdgemwv5XGAJ/view?usp=sharing
(https://drive.google.com/file/d/1vWPw9HqBf12sOF6gsiQvtdgemwv5XGAJ/view?usp=sharing)
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