
UMA INTRODUÇÃO 
A DADOS PESSOAIS 
E EVENTOS

O Livro de Atividades de Tratamento 
de Dados é uma série de atividades 
para ajudar você a explorar quando, 
onde e como a informação pessoal 
é criada e compartilhada, quais 
alternativas existem e como balancear 
os benefícios e riscos por você e pelas 
pessoas com que você trabalha. Ao 
fim, você terá a oportunidade de fazer 
Sua Política de Dados, uma política-
contexto de dados para os seus 
eventos.
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Nesse capítulo você descobrirá:

O porquê uma boa prática de dados pessoais é 
importante

Como dados pessoais são um risco e um 
benefício para o seu evento

A identificar com quem você compartilha seus 
dados

A identificar quem pode ajudar e quem dificulta 
as boas práticas de dados

Como começar a fazer sua própria política de 
dados



POR QUE A BOA PRÁTICA DE 
DADOS É IMPORTANTE AO 
SE ORGANIZAR EVENTOS?

Existem ambas formas, previsíveis e imprevisíveis, que 
criamos e compartilhamos dados pessoais sobre nós 
mesmos ou outros quando organizamos um evento. Risque 
uma linha para conectar a primeira metade da história à 
segunda metade e descubra como essas pessoas tiveram suas 
informações pessoais comprometidas...

Prepare suas 

canetas coloridas 

e seus lápis!

Anna estava a caminho de uma 
oficina quando foi parada no 
aeroporto e teve sua entrada no 
país negada, apesar de não revelar 
os propósitos de sua viagem na 
sua solicitação de visto...

Ali foi interrogado pela polícia meses 
depois de participar de um evento anti-
corrupção, apesar de ter certeza de que 
falou sobre sua presença apenas por meio 
um aplicativo de mensagem seguro...

Maria concordou em falar numa reunião 
local, mas foi cuidadosa ao não anunciar 
publicamente sua presença, já que sabia 
que certos grupos de pessoas começariam 
a assediá-la verbalmente por causa de sua 
participação. Apesar disso, começou a receber 
mensagens ameaçadoras alguns dias depois...

... porque depois que a segurança 
do governo achou a programação 
on-line da oficina, o governo em-
preendeu vigilância em e-mails 
não criptografados enviados pelos 
participantes nomeados.

... porque uma participante animada, 
que não estava consciente dela não 
querer ter laços públicos com o 
evento, tweetou sobre sua palestra 
inspiradora.

... uma vez que as autoridades 
locais encontraram um reembolso 
feito à sua conta de uma conta 
estrangeira, a qual estava associada 
com a organização de direitos 
humanos que hospedava o evento.

... agora se direcione ao resto das atividades no Livro de 
Atividades do Organizador para começar a fazer suas práticas de 
dados melhores.



Não é uma pessoa 

de muitas palavras? 

Desenhe, pinte ou 

rabisque então!

SUA MOTIVAÇÃO PARA 
APRENDER SOBRE DADOS 
PESSOAIS

Você está organizando um evento ou uma campanha? Você 
gerencia uma base de dados de endereço de e-mail? Você 
tem uma questão específica, como encontrar o aplicativo 
certo para armazenar informações pessoais, ou tem uma 
preocupação mais geral sobre privacidade?

Retorne para essa página depois de completar algumas 
atividades do Livro de Atividades de Tratamento de Dados e veja 
se você consegue responder às perguntas ou se a forma que você 
vê o problema mudou.



O que você quer aprender ou fazer no 
evento?

Como é chamado? É uma oficina ou um 
treinamento ou outra coisa?

Com quem você está trabalhando? Quem mais 
está organizando? Quem mais está comparecendo?

POR QUE?

QUANDO?

ONDE?

O QUE?

QUEM?

Quando essa página estiver preenchida, ela conterá muitas 
informações sobre o evento, todas conectadas a você! Pense 
sobre onde você manterá isso ou quando e como você destruirá 
isso.

SEU EVENTO DE MANEIRA 
SIMPLES

Para completar o Livro de Atividades de Tratamento de 
Dados talvez seja útil ter um evento em mente. Preencha 
essa visão geral de um evento que você organizou ou 
participou, ou um que já passou, ou um que está por 
vir. Você pode retornar a essa página quando as outras 
atividades fizerem você pensar em um evento específico.



SEUS PONTOS DE DADOS DE 
CONTATO

Durante certos estágios de organização de um evento, 
você irá compartilhar informações com outros, incluindo 
agentes de viagem, empresas proprietárias de redes sociais 
ou patrocinadores. Você talvez compartilhe informações de 
propósito, mas talvez também compartilhe sem querer.

Use essa página para pensar sobre com quem você 
compartilha dados, quem coleta dados de você, quais são 
suas intenções, quem tem mais ou menos recursos técnicos, 
e quem pode dar suporte para finanças, infraestrutura ou 
emergências. Escreva o máximo que você pode em uma caixa 
ou preencha num novo pedaço de papel.

Assim que preencher a página, você pode começar a avaliar 
quem pode acessar os dados de seus participantes, que riscos 
você talvez esteja criando, e o que você pode fazer para limitá-
los. Mais tarde nesse capítulo, você pode começar a responder 
essas questões na atividade: Quem Ajuda e Quem Atrapalha.

Com quem compartilham dados? Por 
que?

Que software eles 
usam para email, 
hospedagem de 
informação e redes 
sociais?

Você tem um porta-voz 
com a organização?

Que conexões e contatos 
eles têm?

Quem quer coletar os dados do seu evento? Por 
que?

Eles têm especialistas ou 
recursos para dar suporte 
a tecnologia que precisam 
ou eles tem parceiros e 
prestadores de serviços 
de tecnologia?



QUANTOS DADOS VOCÊ 
CARREGA CONSIGO? 
PROCURE POR COISAS 
NOS SEUS BOLSOS, 
BOLSAS, NA SUA MESA 
(QUE VOCÊ NÃO PRECISE) 
E COLE ELES NESSA 
PÁGINA.

Quanto você pensa sobre dados físicos? Reflita sobre o que 
outras pessoas podem adivinhar de você a partir do que você 
achou e coloque nessa página. Se isso diz muito sobre você, 
encontre uma forma de descartar essa página sem que ela possa 
te identificar.
Se estivesse viajando para um evento, pense no que mais você 
talvez pudesse estar carregando na sua carteira e bolsos que 
contém informação pessoal, incluindo passagens, ingressos, 
crachás e agenda de evento.



QUEM AJUDA E QUEM 
ATRAPALHA?

Agora que você avaliou quem talvez tenha acesso aos dados 
que você possui na atividade passada, Seus Dados de Pontos 
de Contato, é importante entender quais riscos potenciais 
esses contatos representam, e o que os ajuda pode ser 
capaz de fornecer métodos seguros para hospedagem e 
compartilhamento de dados. Se você não está confiante 
sobre quem está envolvido na organização do evento, pode 
encontrar informações públicas em locais como contas em 
redes sociais, histórias na mídia, e relatórios de paises de 
organizações como a Anistia Internacional. Pense na variedade 
de formas que alguém pode ajudar, ou atrapalhar, a proteção 
dos dados pessoais de seus participantes, assim como suas 
motivações, habilidades e recursos. Veja o primeiro exemplo 
por inspiração.

Assim que completar essa página, você pode estar mais 
bem informado para escolher suas ferramentas de coleta, 
armazenagem e compartilhamento de dados dos participantes. 
Passe por cada uma e avalie como elas podem ajudá-lo de forma 
prática ou como talvez possam atrapalhar você e como você 
batalha contra isso. Isso pode ajudar a preencher Sua Política de 
Dados ao fim desse capítulo.

Escreva notas curtas 

de agradecimento 

a qualquer pessoa 

que tenha te 

ajudado antes.

Aj
ud

a

Organização parceira

- trabalha com outros que podem 
fornecer recursos

- está disposta a aprender e a usar 
ferramentas de privacidade

- sediada num país com vigilância 
substancial

- usa sistema de terceiros (ex: 
Google)
 
- sem staff dedicada à segurança 
técnica da organização

At
ra

pa
lh

a



Agora, volte para o exercício do início desse capítulo, Suas 
Motivações. Você sente que este capítulo atingiu suas 
expectativas? O que está faltando? O que gostaria de 
aprender? Então, leia os demais dos capítulos, os quais todos 
ajudam a desenvolver e melhorar outras seções da sua política 
de dados, em 
https://ourdataourselves.tacticaltech.org/projects/data-and-activism. 
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SUA POLÍTICA DE DADOS
Agora que você completou Uma Introdução a Dados Pessoais e 
Eventos, você pode começar a criar sua própria política de dados. 
Você pode manter Sua Política de Dados à sua mão para referência 
própria e para compartilhá-la com participantes e parceiros, para 
que eles possam fazer suas próprias avaliações de risco. Para 
começar a fazer sua política de dados, responda as questões nas 
caixas. Essa é a introdução, então não se preocupe em fazer tudo de 
uma vez, apenas adicione qualquer coisa que você pensar, de grande 
a pequena.
1: Escreva uma lista de todos os dados que você pode coletar, como: 
nomes de participantes, datas de viagens de participantes, requisitos 
alimentares de participantes, os detalhes dos palestrantes, detalhes 
financeiros. 
2: Escreva uma lista de todos com quem você precisa compartilhar 
isso, como: parceiros, provedores da nuvem, patrocinadores, outros 
participantes.
Você talvez queira criar uma nova caixa para cada parte individual 
de dados da pergunta 1. A partir daqui, pergunte a você mesmo que 
riscos estão envolvidos com todos com quem você os compartilha. 
Isso pode orientar a decisão de qual software você deve usar, qual 
que não vale a pena o risco, da mesma forma que decide quais 
dados você pode ou não coletar ou combinar. Anote os riscos 
envolvidos com qualquer um que você escolher trabalhar.involved 
with any you choose to work with. 
3: Para os dados que você decidir manter, quando você vai deletá-
los? Se vai ser compartilhado com alguém, quando ele será deletado?

De quais dados pessoais você precisa?

Com quem você compartilhará os dados?
Quem mais pode acessar os dados?

Quando os dados pessoais serão deletados?
Quando aqueles dados listados no ponto 2 serão deletados?

1

2

3


