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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO

 
 

PORTARIA Nº 062, de 21 de dezembro de 2022

 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo
em vista o disposto no ar�go 3ª, inciso IV,da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e demais
normas aplicáveis, e considerando o art. 41 da Lei Federal n. 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD);

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora LEIDINA ROSA DOS SANTOS, inscrito no CPF sob o n.
869.***,***-49, como encarregada pelo tratamento de dados pessoais da Secretaria de Estado de
Comunicação, com as seguintes atribuições:

Ar�go 41, §2º, LGPD:

- aceitar reclamações e comunicações dos �tulares, prestar esclarecimentos e adotar
providências;

- receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências;

- orientar os funcionários e os contratados da en�dade a respeito das prá�cas a serem
tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e

- executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em
normas complementares.

Parágrafo único. O encarregado poderá solicitar o apoio de qualquer departamento da
Universidade para o desempenho de suas atribuições.

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

 

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

 

MARCOS ROBERTO SILVA
Secretário de Estado de Comunicação

 

 

Gabinete do (a) SECRETÁRIO DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO, aos 21 dias do mês de dezembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ROBERTO SILVA, Secretário (a), em
26/12/2022, às 15:54, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000036447721 e o código CRC A9378087.
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