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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas
Reitoria

PORTARIA Nº 1990/IFAL, DE 2 DE JULHO DE 2021

O  REITOR  DO  INSTITUTO  FEDERAL  DE  ALAGOAS,  no  uso  das
atribuições que lhe conferem os artigos 11 e 14 da Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e o
que consta no Processo nº 23041.020606/2021-13,

RESOLVE

Art. 1º - Revogar a Portaria nº 3930, de 23 de novembro de 2020, e a
Portaria nº 1300, de 26 de abril de 2021.

 

Art. 2º - Indicar o servidor abaixo como Encarregado pelo Tratamento
dos Dados Pessoais neste Instituto Federal de Alagoas, nos termos do disposto nos
arts. 23,inciso III, e 41 da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018:

 
NISE FARIAS BRAGA - Matrícula SIAPE: 1116946 - Unidade: Ouvidoria;
 
Art. 3º - Segundo o § 2º do Art. 41 da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, as
atividades do encarregado consistem em:
 
I - aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos
eadotar 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 controlador ou estabelecidas
em normas complementares.
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Art. 4º - O encarregado conta com a colaboração da comissão criada no Ifal para
cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD para realizar as atividades
elencadas no artigo anterior.
 
Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
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