
Diagnóstico - Cultura Organizacional – LGPD 

 

Este diagnóstico inicial procura identificar o conhecimento de todos os 

servidores, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 

13.709, de 14 de agosto de 2018. 

São 10 (dez) perguntas e não há identificação das pessoas.  

Prazo para resposta: xx/xx/xxxx 

*Obrigatório 

 

1. Insira sua unidade/setor: * 

________________________ 

 

2. Você já participou de capacitação sobre a Lei Geral de Proteção de 

Dados dentro ou fora do órgão? * 

 Palestra  

 Seminário  

 Curso (Presencial ou EaD)  

 Leitura de textos e documentos  

 Não possuo capacitação no assunto 

 Outro: 

 

3. Você sabe o que são dados pessoais? *  

 Sim  

 Não  

 

4. Em seu trabalho no órgão, você realiza alguma atividade que envolve 

dados pessoais? * 

 Sim  

 Não  

 Não sei  



 

5. Por quais meios você trabalha com dados pessoais? * 

 Sistemas  

 Planilhas Eletrônicas  

 Documentos Eletrônicos  

 Documentos Físicos  

 Não sei dizer se trabalho com dados pessoais no dia a dia 

 Outro: 

 

6. Dos fluxos que fazem parte do seu trabalho no órgão, em quais você faz 

uso de dados pessoais? * 

 Distribuição  

 Requisição de informações  

 Análise jurídica  

 Requerimentos diversos  

 Solicitação de cumprimento de decisões  

 Não sei informar 

 Outro: 

 

7. Por quais meios você recebe as solicitações para trabalhar com dados 

pessoais no órgão? * 

 E-mail  

 Físico  

 Telefone  

 Não sei responder 

 Outro: 

 

8. Há alguma orientação a respeito do tratamento dos dados pessoais que 

instruem as solicitações ou requerimentos? * 

 Sim  

 Não  



 Não é necessária orientação, pois o uso da informação é 

institucional 

 Outro: 

 

9. Somente os dados pessoais estritamente necessários são acessados? * 

 Sim  

 Não  

 Não sei informar 

 

10. Deseja fazer alguma consideração sobre o assunto Proteção de Dados?  

 Sim 

 Não 

Se sim, descreva. 


