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COMUNICAÇÃO AOS TITULARES DE DADOS SOBRE INCIDENTE DE SEGURANÇA DA 

 

O Conselho Regional de Contabilidade 
pessoais sob sua responsabilidade 
incidente de segurança nos seus

A fim de cumprir com a função institucional e assim proteger a intimidade e patrimôn
jurídico dos titulares dos dados pessoais 
organizações contábeis, conselheiros, funcionários, estagiários e prestadores de serviços 
rede interna, internet e alguns sistemas 
ocorrência de ato que pode ter causado vulnerabilidade no acervo eletrônico d
de dados pessoais guardados nesta autarquia.

Listamos a seguir informações sobre os dados, as providências tomadas pelo Regional para 
minimização dos riscos e acionamento das instâncias superiores para conhecimento e 
procedimentos referentes a incidentes de segurança:

a) natureza dos dados pessoais 
incidente: 
 
O Conselho Regional de Contabilidade do Estado 
pelo registro da atividade profissional contabilista,
biométricos, informações oficiais de 
financeiras, além de nomes de usuários 
 

b) titularidade dos dados vulnerados: 
 
A extensão do incidente ainda está sob apuração,
cautela protetiva deste regional, conveniente reportar 
armazenados no banco de informações, 
do preenchimento de solicitação de registro cadastral para pessoa 
assim como os coletados via 
referentes a conselheiros, colaboradores, estagiário
ter sido postos em condição de exposição indevida.
 

c) das contramedidas, gestão de riscos e providências para reestruturação e reforço de 
segurança dos sistemas lógicos do CRC
 
Uma vez constatada a instabilidade dos sistema
protocolo de segurança da informação, de modo a realizar 
segurança, técnicas e administrativas, 
incidente de segurança
 
Desse modo, cita-se, por exemplo
e acessos aos ambientes de rede do Regional; contratação 
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COMUNICAÇÃO AOS TITULARES DE DADOS SOBRE INCIDENTE DE SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO 

Conselho Regional de Contabilidade do Tocantins (CRCTO) comunica aos titulares de dados 
pessoais sob sua responsabilidade que no dia 24 de outubro de 2022, esta entidade

seus bancos de dados digitais.  

A fim de cumprir com a função institucional e assim proteger a intimidade e patrimôn
jurídico dos titulares dos dados pessoais informa aos profissionais da contabilidade, 
organizações contábeis, conselheiros, funcionários, estagiários e prestadores de serviços 
rede interna, internet e alguns sistemas ainda permanecem indisponíveis
ocorrência de ato que pode ter causado vulnerabilidade no acervo eletrônico d

guardados nesta autarquia. 

Listamos a seguir informações sobre os dados, as providências tomadas pelo Regional para 
riscos e acionamento das instâncias superiores para conhecimento e 

entes a incidentes de segurança: 

natureza dos dados pessoais que estavam sob a custódia do CRCTO

O Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Tocantins, por ser responsável 
pelo registro da atividade profissional contabilista, detém a guarda de 

informações oficiais de identidade (RG, CPF, CNH); 
, além de nomes de usuários e senhas de acesso a sistemas 

titularidade dos dados vulnerados:  

A extensão do incidente ainda está sob apuração, todavia, em nome da precaução e 
cautela protetiva deste regional, conveniente reportar que todos os dados 
armazenados no banco de informações, sejam os coletados por meio digital, quando 
do preenchimento de solicitação de registro cadastral para pessoa 
assim como os coletados via formulário físico e posteriormente digitalizados

eiros, colaboradores, estagiários e prestadores de serviços
ter sido postos em condição de exposição indevida. 

das contramedidas, gestão de riscos e providências para reestruturação e reforço de 
segurança dos sistemas lógicos do CRCTO: 

Uma vez constatada a instabilidade dos sistemas, o CRCTO imediatamente iniciou o 
protocolo de segurança da informação, de modo a realizar as contra
segurança, técnicas e administrativas, de modo a prevenir e conter 
incidente de segurança. 

se, por exemplo a definição das políticas de segurança da informação 
e acessos aos ambientes de rede do Regional; contratação de reforço e incremento 

 

COMUNICAÇÃO AOS TITULARES DE DADOS SOBRE INCIDENTE DE SEGURANÇA DA 

aos titulares de dados 
esta entidade detectou 

A fim de cumprir com a função institucional e assim proteger a intimidade e patrimônio 
informa aos profissionais da contabilidade, 

organizações contábeis, conselheiros, funcionários, estagiários e prestadores de serviços que a 
permanecem indisponíveis, sugerindo a 

ocorrência de ato que pode ter causado vulnerabilidade no acervo eletrônico das informações 

Listamos a seguir informações sobre os dados, as providências tomadas pelo Regional para 
riscos e acionamento das instâncias superiores para conhecimento e 

CTO na ocasião do 

, por ser responsável 
guarda de Dados 

RG, CPF, CNH); informações 
de acesso a sistemas internos. 

todavia, em nome da precaução e 
que todos os dados 

coletados por meio digital, quando 
do preenchimento de solicitação de registro cadastral para pessoa física e jurídica, 

e posteriormente digitalizadose os 
prestadores de serviços, podem 

das contramedidas, gestão de riscos e providências para reestruturação e reforço de 

imediatamente iniciou o 
contramedidas de 

e conter a ocorrência do 

políticas de segurança da informação 
de reforço e incremento 
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dos serviços de antivírus para todos os equipamentos utilizados pelos usuários 
internos e a realização de
 
No tocante as medidas de seguran
interrupção imediata da conexão entre o servidor local a rede mundial de 
computadores, escaneamento completo em todos os equipamentos do Regional, 
suspensão de todas as conexões externas com prestadores de serviços (sistemas). 

Todos os procedimentos foram 
eventuais prejuízos 
reuniões administrativas com os gestores e colaboradores, visando conscientizá
acerca da necessidade da c
em ocorrências que possam por em risco os dados pessoais do público cliente do 
CRCTO, razão pela quais reuniões
sendo realizadas, visando estabelecer 
quaisquer ataques. 

Posto isto, em conformidade
com a elaboração do Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPDP)
o objetivo de demonstrar 
(ANPD) que o tratamento de dados pessoais realizado pelo Conselho Regional de 
Contabilidade do Tocantins
Dados Pessoais (LGPD), apontando a avaliação
nas operações de tratamento de dados pessoais e 
adoção de medidas para mitigá

d) Data da comunicação a ANPD
 
O Conselho Regional de Contabilidade 
Agência Nacional de Proteção de Dados no dia 2
Peticionamento Eletrônico do tipo Processo Novo no SUPER
processo nº 00261.002241/2022
Protocolo SUPER nº 3718317
 

e) As medidas adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente:
 
Destacamos que este Conselho vem realizando, 
de tratamento de dados pessoais, identificando quais os dados que existem e qual o 
dano decorrente de um possível vazamento. 
 
Dessa forma, o incremento de medidas técnicas a exemplo de um cadeado mais forte 
em uma janela que pode ser invadida; rotina de escaneamento de máquinas por meio 
de antivírus para a redução de riscos e 
as boas práticas, tornando possível reduzir o risco de incidentes de segurança da 
informação. 
 
Ressaltamos o nosso 
dos dados pessoais, de maneira que estamos 
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dos serviços de antivírus para todos os equipamentos utilizados pelos usuários 
e a realização de campanhas de conscientização de colaboradores. 

medidas de segurança, técnicas e administrativas,
interrupção imediata da conexão entre o servidor local a rede mundial de 
computadores, escaneamento completo em todos os equipamentos do Regional, 
suspensão de todas as conexões externas com prestadores de serviços (sistemas). 

rocedimentos foram adotados para reverter ou mitigar os efeitos d
 do incidente aos titulares dos dados, sendo ainda

reuniões administrativas com os gestores e colaboradores, visando conscientizá
da necessidade da constante prontidão e preparo das equipes para ação reativa 

em ocorrências que possam por em risco os dados pessoais do público cliente do 
quais reuniões com as áreas de tecnologia da informação estão 

sendo realizadas, visando estabelecer plano de ação emergencial para mitigar 

em conformidade a Lei Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, procedemos
com a elaboração do Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPDP)
o objetivo de demonstrar proativamente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD) que o tratamento de dados pessoais realizado pelo Conselho Regional de 

do Tocantins está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD), apontando a avaliação e mapeamento dos 
nas operações de tratamento de dados pessoais e a verificaçãoda necessidade de 
adoção de medidas para mitigá-los, melhorá-los ou eliminá-los.  

Data da comunicação a ANPD 

O Conselho Regional de Contabilidade Tocantins procedeu com a comunicação a 
Nacional de Proteção de Dados no dia 28 de outubro de 2022, por meio de 

Peticionamento Eletrônico do tipo Processo Novo no SUPER-PR, no âmbito do 
00261.002241/2022-36, conforme disposto no Recibo Eletrônico de 

3718317. 

As medidas adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente:

Destacamos que este Conselho vem realizando, mapeamento, registros de operações 
de tratamento de dados pessoais, identificando quais os dados que existem e qual o 
dano decorrente de um possível vazamento.  

Dessa forma, o incremento de medidas técnicas a exemplo de um cadeado mais forte 
que pode ser invadida; rotina de escaneamento de máquinas por meio 

de antivírus para a redução de riscos e treinamento aos colaboradores para enfatizar 
as boas práticas, tornando possível reduzir o risco de incidentes de segurança da 

 comprometimento com a privacidade e com os direito
dos dados pessoais, de maneira que estamos buscando de todas as formas 

 

dos serviços de antivírus para todos os equipamentos utilizados pelos usuários 
scientização de colaboradores.  

ça, técnicas e administrativas,foi realizada a 
interrupção imediata da conexão entre o servidor local a rede mundial de 
computadores, escaneamento completo em todos os equipamentos do Regional, 
suspensão de todas as conexões externas com prestadores de serviços (sistemas).  

para reverter ou mitigar os efeitos de 
sendo aindarealizadas 

reuniões administrativas com os gestores e colaboradores, visando conscientizá-los 
das equipes para ação reativa 

em ocorrências que possam por em risco os dados pessoais do público cliente do 
com as áreas de tecnologia da informação estão 

plano de ação emergencial para mitigar 

.709, de 14 de agosto de 2018, procedemos 
com a elaboração do Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPDP), com 

proativamente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD) que o tratamento de dados pessoais realizado pelo Conselho Regional de 

está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de 
e mapeamento dos riscos existentes 

a necessidade de 

procedeu com a comunicação a 
de outubro de 2022, por meio de 

PR, no âmbito do 
, conforme disposto no Recibo Eletrônico de 

As medidas adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente: 

mapeamento, registros de operações 
de tratamento de dados pessoais, identificando quais os dados que existem e qual o 

Dessa forma, o incremento de medidas técnicas a exemplo de um cadeado mais forte 
que pode ser invadida; rotina de escaneamento de máquinas por meio 

colaboradores para enfatizar 
as boas práticas, tornando possível reduzir o risco de incidentes de segurança da 

comprometimento com a privacidade e com os direitos do titular 
de todas as formas o 
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melhoramento,continuod
de seus atuais e futuros 

Solicitamos aos titulares de dados que 
trocar de senhas e demais informações de acesso aos serviços que foram afetados. 
Recomendamos que, sempre que possível
monitorando a atividade nas contas e nos serviços potencialmente relacionados aos dados 
vazados. Caso apure que seus
abertura de conta ou para adquirir algum bem 
junto aos provedores do serviço, além de reportar a ocorrência à autoridade policial, para 
viabilizar a apuração e resguardar
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melhoramento,continuodas medidas de segurança e garantir a preservação dos dados 
de seus atuais e futuros clientes. 

Solicitamos aos titulares de dados que após o restabelecimento das plataformas 
trocar de senhas e demais informações de acesso aos serviços que foram afetados. 

sempre que possível, ativem autenticação de dois fatores 
monitorando a atividade nas contas e nos serviços potencialmente relacionados aos dados 

Caso apure que seus dados foram utilizados de maneira fraudulenta 
conta ou para adquirir algum bem –, o titular dos dados deve buscar informações 

junto aos provedores do serviço, além de reportar a ocorrência à autoridade policial, para 
viabilizar a apuração e resguardar-se. 

 

as medidas de segurança e garantir a preservação dos dados 

após o restabelecimento das plataformas realizem a 
trocar de senhas e demais informações de acesso aos serviços que foram afetados. 

autenticação de dois fatores além de seguir 
monitorando a atividade nas contas e nos serviços potencialmente relacionados aos dados 

dados foram utilizados de maneira fraudulenta – por exemplo, 
deve buscar informações 

junto aos provedores do serviço, além de reportar a ocorrência à autoridade policial, para 


