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RESUMO

Introdução: Considerando a expansão da Web e dos dados gerados e
consumidos em rede, o presente resumo tem enfoque na
responsabilização dos agentes de tratamento de dados no contexto de
Linked Data. Assim, confronta-se a responsabilização dos agentes
fornecedores de tais informações em face dos que as usufruem diante um
vazamento de dados pessoais compartilhados. Objetivo: Veriﬁcar a
possibilidade dos operadores e controladores que dispõe dos dados
compartilhados
responderem
pelo
vazamento
juntamente
aos
concederam. Métodos: A abordagem utilizada apoia-se no método
dedutivo, visto que parte-se de uma premissa maior a ﬁm de alcançar um
resultado preciso. Desta forma, a sustenta-se em uma pesquisa
bibliográﬁca, apreciada por documentos levantados sistematicamente
conforme o tema e na leitura de legislações que versem sobre proteção
de dados. Resultados: Em conformidade com os conceitos delimitados
pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD) a transmissão e distribuição de dados
pessoais são compreendidos como forma de tratamento e, neste sentido
os operados e controladores são os responsáveis por eventuais
incidentes, e da mesma forma dá-se o Regulamento (UE) 2016/679 da
União Europeia. Considerações : Ainda que a Agência Nacional de
Proteção de Dados não tenha pronunciado nesse sentido, faz-se possível o
entendimento de que a responsabilização por um vazamento de dados
recaia igualmente sobre aqueles que compartilham e os que disfrutam
das informações, valendo-se o Linked Data refere-se a um conjunto de
técnicas da Web Semântica que visa a interseção de dados estruturados e
que os agentes que tratam os dados são considerados operadores ou
controladores.
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