
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

LGPDP



AÇÕES JÁ REALIZADAS PELA UNIMED DO BRASIL 

30.11.2018 – Apresentação no Comitê Jurídico/Regulatório por advogado especializado na 
área;

26.4.2019 – Realização de Workshop sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;

26.6.2019 - Apresentação por advogado especializado na área durante o Seminário Jurídico;

8.7.2019 – Conclusão das minutas da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais do 
Sistema Unimed e do Manual Orientativo Unimed;

12.7.2019 – Envio das minutas da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e do 
Manual Orientativo para as Unimeds do Sistema.



AÇÕES JÁ REALIZADAS PELA UNIMED DO BRASIL 

4 a 6.9.2019 – 1ª Edição do Curso de Formação de Encarregado (DPO) para o Sistema Unimed

23.10.2019 - Aprovação da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais pelo Fórum Unimed;

6 a 8.11.2019 – 2ª Edição do Curso de Formação de Encarregado (DPO) para o Sistema Unimed

18.11.2019 – Aprovação das minutas dos seguintes documentos:

➢ Minuta de cláusulas padrões para adequação de contratos e aditivos;
➢ Minuta de Aviso de Privacidade;
➢ Minuta de Procedimento para Resposta a Incidentes;
➢ Minuta da Cartilha para Tratamento de Dados Pessoais;
➢ Minuta da Política Interna de Proteção de Dados Pessoais;
➢ Minuta da Notificação de Incidente de Segurança.



LGPDP – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD versa sobre o tratamento de dados
pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de
direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de
liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural.

A LGPDP foi inspirada em parâmetros internacionalmente estabelecidos, em especial,
no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (GDPR – General Data
Protection Regulation) vigente desde 25/5/2018.



ALGUMAS DEFINIÇÕES NA LGPDP

DADO PESSOAL: informação 
relacionada a pessoa natural 
identificada ou identificável

TITULAR: pessoa natural a 
quem se referem os dados 
pessoais que são objeto de 

tratamento

Dado anonimizado: dado 
relativo a titular que não 

possa ser identificado, 
considerando a utilização de 
meios técnicos razoáveis e 
disponíveis na ocasião de 

seu tratamento

DADO PESSOAL SENSÍVEL: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção 
religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, 

filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou 
biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural

Banco de dados: conjunto 
estruturado de dados 

pessoais, estabelecido em 
um ou em vários locais, em 
suporte eletrônico ou físico

CONTROLADOR: pessoa natural ou jurídica, 
de direito público ou privado, a quem 
competem as decisões referentes ao 

tratamento de dados pessoais

OPERADOR: pessoa natural ou 
jurídica, de direito público ou 

privado, que realiza o 
tratamento de dados pessoais 

em nome do controlador



ALGUMAS DEFINIÇÕES NA LGPDP
ENCARREGADO: pessoa indicada 
pelo controlador e operador para 
atuar como canal de comunicação 
entre o controlador, os titulares 

dos dados e a Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados (ANPD)

Autoridade nacional:
órgão da administração
pública responsável por
zelar, implementar e
fiscalizar o cumprimento
desta Lei em todo o
território nacional.

CONSENTIMENTO: manifestação 
livre, informada e inequívoca pela 

qual o titular concorda com o 
tratamento de seus dados pessoais 
para uma finalidade determinada

Relatório de impacto à proteção de dados pessoais: documentação do
controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados
pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais,
bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco

Eliminação: exclusão de dado ou de
conjunto de dados armazenados
em banco de dados,
independentemente do
procedimento empregado;

Órgão de pesquisa: órgão ou entidade da administração pública direta ou 
indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente 

constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua 
missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica 

ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico



REQUISITOS PARA O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Mediante o fornecimento de consentimento pelo titular

Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador

Pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à 
execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em 
contratos, convênios ou instrumentos congêneres

Para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a 
anonimização dos dados pessoais

Quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares 
relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados

Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos 
termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem)

O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:



REQUISITOS PARA O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros

Para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de 
saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária

Quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiros, 
exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a 
proteção dos dados pessoais; ou

Para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente

O consentimento do titular deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de sua vontade.

Caso o consentimento seja fornecido por escrito, esse deverá constar de cláusula destacada das demais cláusulas contratuais.

Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto na Lei.



REQUISITOS PARA O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

É vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento

O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas, e as autorizações 
genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas

O consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação 
expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado, ratificados os tratamentos 
realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado enquanto não 
houver requerimento de eliminação

O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, 
que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva acerca de, entre 
outras características previstas em regulamentação para o atendimento do princípio do livre 
acesso



TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS
O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:

Quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para
finalidades específicas

Sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para:

•Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

•Tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas
públicas previstas em leis ou regulamentos;

•Realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos
dados pessoais sensíveis;

•Exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral;

•Proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

•Tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de
saúde ou autoridade sanitária; ou

•Garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e autenticação
de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados na Lei e exceto no caso
de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados
pessoais.



TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS

É vedada a comunicação ou o uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis referentes à 
saúde com objetivo de obter vantagem econômica, exceto nas hipóteses relativas a prestação de serviços de 
saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde, desde que observado o disposto na lei, incluídos os 
serviços auxiliares de diagnose e terapia, em benefício dos interesses dos titulares de dados, e para permitir:

Portabilidade de dados quando solicitada pelo titular; ou

As transações financeiras e administrativas resultantes do uso e da prestação dos serviços de que trata a Lei.

É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde o tratamento de dados de saúde para a 
prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de 
beneficiários.



TÉRMINO DO TRATAMENTO DE DADOS
O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nas seguintes hipóteses:

Verificação de que a 
finalidade foi 

alcançada ou de que 
os dados deixaram 
de ser necessários 
ou pertinentes ao 

alcance da finalidade 
específica almejada

Fim do período de 
tratamento

Comunicação do 
titular, inclusive no 

exercício de seu 
direito de revogação 
do consentimento, 

resguardado o 
interesse público



DIREITOS DO TITULAR
O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele
tratados, a qualquer momento e mediante requisição:

Confirmação da existência de tratamento

Acesso aos dados

Correção de dados incompletos, inexatos ou

desatualizados

Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados

desnecessários, excessivos ou tratados em

desconformidade com o disposto na Lei

Eliminação dos dados pessoais tratados com o 

consentimento do titular, exceto nas hipóteses 

previstas na Lei

Informação das entidades públicas e privadas com 

as quais o controlador realizou uso compartilhado 

de dados

Informação sobre a possibilidade de não fornecer 

consentimento e sobre as consequências da 

negativa

Revogação do consentimento

Portabilidade dos dados a outro fornecedor de 

serviço ou produto, mediante requisição expressa, 

de acordo com a regulamentação da autoridade 

nacional, observados os segredos comercial e 

industrial



CONTROLADOR E OPERADOR

O controlador e o operador devem manter registro das operações 

de tratamento de dados pessoais que realizarem, especialmente 

quando baseado no legítimo interesse.

A autoridade nacional poderá determinar ao controlador que 

elabore relatório de impacto à proteção de dados pessoais, 

inclusive de dados sensíveis, referente a suas operações de 

tratamento de dados, nos termos de regulamento, observados os 

segredos comercial e industrial.



ENCARREGADO PELO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

As atividades do encarregado consistem em:

➢ Aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar
providências;

➢ Receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências

➢ Orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas
em relação à proteção de dados pessoais; e

➢ Executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas
complementares

A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares sobre a definição e as
atribuições do encarregado, inclusive hipóteses de dispensa da necessidade de sua indicação,
conforme a natureza e o porte da entidade ou o volume de operações de tratamento de dados.

O controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais.



RESPONSABILIDADE E RESSARCIMENTO DE DANOS

O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de 
tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, 
individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é 
obrigado a repará-lo.

O operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento 

quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou 

quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador, hipótese em 

que o operador equipara-se ao controlador, salvo nos casos de exclusão 

previstos na Lei.

Os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do 

qual decorreram danos ao titular dos dados respondem solidariamente, salvo 

nos casos de exclusão previstos na Lei.



RESPONSABILIDADE E RESSARCIMENTO DE DANOS
O juiz, no processo civil, poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados quando, a seu juízo, for
verossímil a alegação, houver hipossuficiência para fins de produção de prova ou quando a produção de
prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa.

Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem:

Que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é 

atribuído

Que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais 

que lhes é atribuído, não houve violação à legislação de 

proteção de dados; ou

Que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou 

de terceiro



SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas na Lei,
ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional:

Advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas

Multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa jurídica de direito privado,

grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a

R$ 50.000.000,00 por infração

Multa diária, observado o limite total acima referido

Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência

Bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização

Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração



AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD) E O CONSELHO NACIONAL
DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DA PRIVACIDADE

Fica criada, sem aumento de despesa, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD, órgão
da administração pública federal, integrante da Presidência da República.

A natureza jurídica da ANPD é transitória e poderá ser transformada pelo Poder Executivo em
entidade da administração pública federal indireta, submetida a regime autárquico especial e
vinculada à Presidência da República.

A avaliação quanto à transformação acima disposta, deverá ocorrer em até 2 (dois) anos da data
da entrada em vigor da estrutura regimental da ANPD.

O provimento dos cargos e das funções necessários à criação e à atuação da ANPD está 
condicionado à expressa autorização física e financeira na lei orçamentária anual e à permissão na 
lei de diretrizes orçamentárias.



AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD) E O CONSELHO
NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DA PRIVACIDADE

A autoridade nacional estabelecerá normas sobre a adequação progressiva de bancos
de dados constituídos até a data de entrada em vigor da Lei, consideradas a
complexidade das operações de tratamento e a natureza dos dados.

O Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade será composto
por vinte e três representantes, titulares e suplentes.



CONSIDERAÇÕES DERRADEIRAS

1. Quem pode acessar os dados na sua Unimed?

2. Os acessos ficam todos registrados?

3. Como compatibilizar a aplicação da LGPDP com outras Legislações?

4. Todos os dados armazenados são realmente necessários?



5. Eu só poderei utilizar os dados dentro do objeto do consentimento?

6. Qual o tratamento para os dados coletados antes da vigência da Lei 13.709/18?

7. O que eu posso fazer antes da Regulamentação da Lei?

8. Como ocorrerá a implementação da LGPDP dentro do Sistema Unimed?

CONSIDERAÇÕES DERRADEIRAS





José Cláudio Ribeiro Oliveira
Superintendente Jurídico Institucional da Unimed do Brasil



Obrigado.


