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Portaria nº 118/2021/GE-CRMV-PR
Curitiba, 27 de agosto de 2021.

  

Define as atribuições do Encarregado pelo
Tratamento de Dados Pessoais (Data
Protection Officer – DPO) do CRMV-PR e dá
outras providências.

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO
PARANÁ (CRMV-PR) no uso de suas prerrogativas legais e regimentais; 

Considerando o disposto no inciso III do artigo 23 e o § 2º do artigo 41 da Lei Geral de Proteção
de Dados, nº 13.709/2018, relativos a indicação de Encarregado e suas atribuições; 

Considerando a autonomia sobre disposição de pessoal, conferida pelo Decreto Lei nº 968, de
13 de outubro de 1969; 

RESOLVE: 

Art. 1º Definir que o Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (Data Protection Officer –
DPO) atuará como canal de comunicação entre o CRMV-PR, os titulares dos dados e a
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), de acordo com o disposto no inciso VIII do
artigo 5º da LGPD;  

Art. 2º As atividades do Encarregado consistem em: 

I - aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar
providências; 
II - receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências; 
III - orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem
tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e 
IV - executar as demais atribuições determinadas pelo CRMV-PR ou estabelecidas em normas
complementares. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário. 

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Távora Mira, CRMV-PR
Nº 03103, Presidente, em 27/08/2021, às 10:14, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site Link Validação informando o código

http://sei.crmv-pr.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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verificador 0631110 e o código CRC 5B67F3BF.

Referência: Processo SEI nº 90798.005107/2020-60 Documento SEI nº 0631110


