
PROTEÇÃO DE DADOS
PRINCÍPIOS IMPORTANTES PARA O PESSOAL  
DA REDE DE LAÇOS FAMILIARES
COMO DEFINE O CÓDIGO DE CONDUTA DE RLF A PROTEÇÃO DE DADOS?
Como um conjunto de princípios que devem ser seguidos ao coletar e processar  
os dados pessoais necessários para as atividades de RLF.

POR QUE É IMPORTANTE?
Para fornecer transparência e para proteger as pessoas que estamos tentando ajudar. 

EM RESUMO
 • A Rede de Laços Familiares deve processar os dados pessoais sobre uma base legal,  

de maneira justa e apenas para fins humanitários.
 • As pessoas que estamos ajudando devem ser informadas sobre como planejamos  

usar os dados que fornecem; elas também devem ter permissão para colocar limites  
no processamento e compartilhamento desses dados.

 • “Processamento” significa qualquer operação realizada com os dados pessoais  
– como coleta, registro, armazenamento, alteração, uso, transmissão ou eliminação  
de dados pessoais.

QUAIS SÃO OS PRINCÍPIOS BÁSICOS?

Transparência
A pessoa que fornece os dados deve ser informada de forma muito clara por 
que você está coletando as informações e como planeja usá-las.

Documentação do processamento
Devem ser mantidos registros detalhados sobre onde, quando e como os 
dados estão sendo processados.

Fim especificado
Os dados devem ser coletados para um fim especificado e explicitamente 
declarado: por exemplo, para restabelecer laços familiares.

Dados pessoais

Arquivados
Retenção de dados
Os dados devem ser usados apenas pelo tempo necessário para fins de RLF 
e, após isso, podem ser arquivados ou eliminados.

Processamento sobre uma base legal
Deve existir uma base legal para o processamento de dados. O 
consentimento, como base legal, deve ser livre e informado. Se a pessoa 
for vulnerável e não puder fornecer um consentimento válido, podem ser 
utilizadas bases jurídicas alternativas.

Segurança dos dados
Os dados devem ser processados somente por meio de canais seguros,  
e devem ser tomadas todas as medidas cabíveis para evitar a perda  
de dados e o acesso não autorizado/ilegal.

Minimização de dados e proporcionalidade
Devem ser realizadas análises periodicamente para garantir que sejam 
coletados e processados apenas os dados necessários para fins de RLF.

Direitos das pessoas cujos dados foram coletados
Os dados devem ser processados somente por meio de canais seguros,  
e devem ser tomadas todas as medidas cabíveis para evitar a perda de dados 
e o acesso não autorizado/ilegal.

Dados
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Para obter mais informações, consulte o Código de Conduta de RLF sobre proteção de dados “Código de Conduta sobre proteção de dados da Rede de Laços Familiares do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.


