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ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

 
 

PORTARIA Nº 01, de 03 de janeiro de 2023

 

Designação de servidor como encarregado para tratamento de dados pessoais, conforme o Decreto
estadual n° 10.092, de 06 de junho de 2022.

 

 

 

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES -
GOINFRA, no uso de suas atribuições legais, considerando o que estabelece o art. 1° da Resolução nº 01,
de 22 de abril de 2021, publicada no DOE do dia 28/04/2021, resolve:

 

Art. 1° Designar o servidor Rafael Crispim, inscrito no CPF nº ***.798.331-**, Ouvidor
Setorial, como encarregado pelo tratamento dos dados pessoais, para atuar como canal de comunicação
entre o controlador, os �tulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), com
as seguintes atribuições:

I - aceitar reclamações e comunicações dos �tulares das unidades básicas, prestar
esclarecimentos e adotar providências;

II - receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências;

III - orientar os servidores e os contratados do órgão a respeito das prá�cas a serem
tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e, 

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

 

 

Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicada e
encaminhada para conhecimento das unidades básicas da Agência.

 

 

Dê-se ciência e cumpra-se.

 

 

Lucas Alberto Visso�o Júnior

Presidente
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Documento assinado eletronicamente por LUCAS ALBERTO VISSOTTO JUNIOR, Presidente,
em 12/01/2023, às 11:25, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.

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
000036648699 e o código CRC 8D590BA7.

SECRETARIA GERAL
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- GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4018.

Referência: Processo nº 202300036000033 SEI 000036648699

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000036648699&crc=8D590BA7

