
Lei Geral de Proteção de dados 

Implementação da LGPD na Unimed do Brasil e no sistema. 



Características da Lei: 

• Dados Pessoais: 
 

Toda e qualquer informação que identifica ou torna alguém identificável (conjunto de informações). Ex: 

(CPF, RG, CEP, PIS, Idade, Sexo, data de nascimento.) 

 

 

• Dados Sensíveis:  
 

São as informações que de alguma forma qualificam, “rotular” alguém. Ex: (Origem Racial ou étnica, 

Filiação a sindicato, convicções religiosas, opinião política, dados referente a saúde, dados genéticos ou 

biométricos)  

 



Princípios norteadores:  

Art. 6º  As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios: 
 

I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem 
possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades; 

II - adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do 
tratamento; 

III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados 
pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados; 

IV - livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como 
sobre a integralidade de seus dados pessoais; 

V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a 
necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento; 

VI - transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do 
tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial; 

    VII - segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e 
de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão; 

    VIII - prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais; 

    IX - não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos; 

    X - responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de 
comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.   

  

 







Princípio da prevenção observado no  
Tratamento de dados Sensíveis: 

“Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: 
 

II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para: 
 

g) 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 no art. 9º desta Lei e exceto no caso de 
prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais.” 



Características da Lei: 

• TITULAR DE DADOS PESSOAIS: pessoa física que tenha seus Dados Pessoais tratados pelo sistema Cooperativo 
UNIMED, independentemente de relação pretérita, atual ou futura com o Sistema, podendo ser, mas não se 
limitando a consumidor, colaborador, parceiro comercial entre outras pessoas físicas. 

 

• CONTROLADOR: pessoa que determina as finalidades e os meios de tratamento de Dados Pessoais, 
dependendo do caso concreto podendo ser qualquer Unimed; 

 

• OPERADOR: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados 
pessoais em nome do controlador; 

 

• ENCARREGADO: pessoa indicada pelo Controlador e Operador – conforme obrigatoriedade pautada em lei – 
para atuar como canal de comunicação entre o agente de tratamento, os Titulares de Dados Pessoais e a 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais; 

 

• ANPD: Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão da administração pública federal, integrante da 
Presidência da República; 

 



Das Sanções Administrativas: 

• A lei prevê (Art. 52) sanções administrativas e pecuniárias na eventualidade de descumprimento da 
norma, são elas: 

 

 Eliminação de dados pessoais 

 Bloqueio do tratamento de dados 

 Multa de até 2% do faturamento do grupo econômico no Brasil, teto de 50 milhões de 
reais por infração. 

 Advertência  

 Publicização da infração 

 



Ações de adequação promovidas pela Unimed do Brasil 

Ações Internas de adequação Ações de caráter institucional 

• Conscientização 
• Workshops e Palestras 
• Comitê de Privacidade de dados 
• Semana da Segurança da Informação 
• Revisão das Políticas internas de Segurança da 

Informação 
• Mapeamento das áreas internas 

 

• Workshops e Palestras 
• Curso de formação de DPO 
• Política nacional de Proteção de dados 
• Manual Orientativo 
• Toolkit 

 



Ações Internas de adequação   
Conscientização 

A conscientização possui papel fundamental no processo de adequação à LGPD, todos devem ser 
envolvidos realizando atividades que alcance: 

 

1. Diretoria 

2. Gestores 

3. Funcionários 

4. Terceiros 

5. Fornecedores 



Ações Internas de adequação 
Workshops e Palestras 
 



Ações Internas de adequação 
Comitê de Privacidade de dados 
 

Grupo multidisciplinar que irá atuar nas estratégias definidas de adequação á normas referentes a proteção de 
privacidade de dados pessoais. 
Caberá aos envolvidos, dentro de suas respectivas áreas de atuação, viabilizar os recursos necessários para o pleno 
cumprimento das estratégias definidas: 
 
 Avaliar as áreas mais impactadas 
 Mapear operações de tratamento de dados 
 Propor ações de adequação 
 Atribuir os papéis e responsabilidades dos envolvidos 
 
OBS: “após adequação este comitê será responsável por avaliar os riscos dos novos projetos e auxiliar a diretoria na 
tomada de decisões e ainda fará a gestão dos incidentes de vazamento de dados se houver”. 



Ações Internas de adequação 
Comitê de Privacidade de dados 

Cada membro da comissão irá atuar nas atividades que competem a sua área de atuação. 

 

Jurídico - prestar suporte legal para a implementação da LGPDP; 

Comunicação -  apoiar na elaborar do plano de comunicação interna e externa; 

Marketing - elaborar as artes e peças que irão compor o plano de comunicação; 

Gestão de Pessoas - organizar a dinâmica das capacitações internas que serão realizadas, bem como fazer 
com que os funcionários tomem ciência expressa dos termos que serão submetidos; 

Auditoria - fiscalizar o cumprimento das diretrizes estabelecidas para proteção e privacidade dos dados 
pessoais; 

Qualidade - apoiar o gestor de proteção e privacidade na identificação dos GAP’s; 

Controladoria - apoiar o gestor de proteção e privacidade na identificação dos GAP’s, quando necessário; 

TI - fazer a gestão, implementação, suporte e adequações técnicas à LGPDP. 

 



Ações Internas de adequação 
Semana da Segurança da Informação 
 



Ações Internas de adequação 
Semana da Segurança da Informação 
 



Ações Internas de adequação 
Revisão das Políticas internas de Segurança da 
Informação 
 
 • política de Segurança da informação  

• Norma de Controle de Acesso a Informação (Lógico e Físico) 
• Termo responsabilidade uso da informação, sistemas e equipamentos  
• Revisão Cartilha de Segurança da Informação 
• Norma Uso Correio Eletrônico 
• Norma de Uso da Internet  
• Norma de Gestão de Comunicação e Operações  
• Norma Gestão de Incidentes de Segurança da Informação 
• Norma Uso de Mídias Sociais 
• Norma de Aquisição, Desenvolvimento e Manutenção Sistemas/Programas 
• Norma de Treinamento e Conscientização em Segurança da Informação 
• Norma de Classificação e Gestão de Ativos 
• Norma de Gestão de Crises e Continuidade nos Negócios 
• Documentos adicionais (Procedimentos, Padrões ou Termos, conforme demanda) 



Ações Internas de adequação 
Mapeamento das áreas internas 
 

*Informações que deverão ser classificadas no processo de mapeamento 
dos dados pessoais, para futura análise observando a necessidade, 
finalidade e adequação. 



Ações Internas de adequação 
Mapeamento das áreas internas 
 

Entrevista com os colaboradores: indispensável entender a rotina de trabalho dos colaboradores, nesta atividade 
poderemos observar quais dados são acessados, como são acessados e para quem são enviados, nesta oportunidade 
também poderemos verificar se os acessos aos dados pessoais que o colaborador possui são os adequados para a sua 
atividade. 

Análise dos processos: Também serão analisados os processos, 
caso necessário serão propostas mudanças com a finalidade de 
proteger os dados pessoais. 

  

 



Analise dos Gap’s  

Mapeamento 

Aviso de 
Privacidade 

Direitos dos 
Titulares 

Violação de 
Dados 

Privacy by 
design 

Assessment 
de 

Privacidade 

Minimização 

 

Mapeamento dos dados pessoais e sensíveis é a base 
para a realização de todas as demais atividades 
necessárias para à adequação a LGPD.  



Ações de caráter institucional 
Workshops e Palestras 
 
 



Ações de caráter institucional 
Curso de Formação de D.P.O 
 

• Aderente à Política Nacional de Proteção de dados 
 

• Manual Orientativo  
 

• Aprendizados com a GDPR 



Ações de caráter institucional 
Política Nacional de Proteção de dados (NR 015/19) 
 

Escopo de Aplicação 

Esta política deverá ser observada por todos que participem do Sistema Cooperativo UNIMED, que deverão atender 
às diretrizes indicadas nesta política que constituem objetivos mínimos visando a conformidade com a Lei Geral de 
Proteção de Dados, cabendo a cada Cooperado buscar otimizar os seus procedimentos caso entenda necessário. 

 

A privacidade e proteção dos Dados Pessoais são valores primordiais do Sistema Cooperativo Unimed. Assim, 
toda e qualquer operação que envolva Dados Pessoais deverá ser cautelosamente avaliada, desde a sua concepção, 
em observância às diretrizes dispostas nesta política; 

 

Todo Tratamento de Dados Pessoais realizado no âmbito do Sistema Cooperativo Unimed deverá ser mapeado e 
registrado, para atendimento do artigo 37 da Lei Geral de Proteção de Dados; 

 

Deverá ser realizada a gestão de terceiros, com o devido enquadramento da Cooperada e do terceiro nas 
figuras de Controlador e/ou de Operador e aplicação de balizas contratuais efetivas para a distribuição de 
obrigações e responsabilidades, definição de controles de segurança, mitigação de riscos e estratégias de supervisão 
de terceiros (e.g. auditorias periódicas); 



Ações de caráter institucional 
Manual Orientativo 
Escopo de Aplicação 

 

Este documento contém recomendações de observância e aplicabilidade facultativa, que visam o 
atendimento das diretrizes previstas na Norma derivada nº 015/19, (Política Nacional de Proteção de Dados 
do Sistema Unimed) a qual é de observação obrigatória por todos que integram o Sistema Cooperado UNIMED. 

1. Conscientização 
2. Criação de identidade visual em relação ao projeto 
3. Comitê de Privacidade de Dados 
4. Avaliação das áreas mais impactadas 
5. Definição do DPO (Encarregado) 
6. Programa de Governança de Dados Pessoais 

• Procedimento para Classificação de Dados Pessoais 
• Procedimento para atendimento dos Direitos dos Titulares 
• Política de Retenção de Dados Pessoais 
• Procedimento para elaboração e registro de Relatório de Impacto à Privacidade de Dados Pessoais; 
• Procedimento para aplicação e gestão de Avisos de Privacidade 
• Procedimento de Resposta a Incidentes 
 



Ações de caráter institucional 
Toolkit 
 
• Manual orientativo 

• Aviso de Privacidade 

• Política Interna de Privacidade 

• Cartilha - Tratamento de Dados Pessoais 

• Visão Geral – LGPD 

• Guideline - Exercício de Direitos dos Titulares 

• Templates de respostas de solicitações de titulares - Direitos dos Titulares 

• Guia Prático DPO Encarregado 

• Procedimento para Resposta a incidentes  

• Questionário e mapeamento de impacto de incidente 

• Notificação de Incidente de Segurança 

• Tabela de Temporalidade 

• Guideline relatório de impacto 

 



Ações de caráter institucional 
Toolkit 
 



Ações de caráter institucional 
Toolkit 
 



Ações de caráter institucional 
ToolKit 
 



Ações de caráter institucional 
Tabela de temporalidade  



Histórico das atividades realizadas 

• 14/08/2018 - Publicação da LEI Nº 13.709 (LGPD) 

• 30/11/2018 - Comitê Jurídico  

• 28/12/2018 - Medida provisória 869 

• 26/04/2019 - Workshop “Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais “ 

• 26/06/2019 - Seminário Jurídico, Contábil, Atuarial, Financeiro e Regulatório. 

• 01/07/2019 - Contratação D.P.O 

• 08/07/2019 - Concluídas as minutas Política Nacional de Proteção de dados e Manual Orientativo 

• 09/07/2019 - Medida Provisória 869 foi convertida na Lei nº 13.853/19 

• 10/07/2019 - Definido plano de trabalho 

• 11/07/2019 - Enviada a correspondência “DAF 037/19” para todas as unimeds, para ciência das minutas 
Política Nacional de Proteção de dados e Manual Orientativo, inicia o prazo para enviarem considerações 
e sugestões. 

 



Histórico das atividades realizadas 

• 16/07/2019 - Kick-Off comissão interna T.I 

• 19/07/2019 - Kick-Off comissão Unimed do Brasil 

• 23/07/2019 - 2º Congresso Nacional Unimed de Gestão em Saúde 

• 30/07/2019 - Prazo Final para envio das considerações e sugestões das minutas previstas na 
correspondência “DAF 037/19”  

• 02/08/2019 - Compilação das considerações enviadas pelas unimeds 

• 05/08/2019 - Revisão Política Nacional de Proteção de dados e Manual Orientativo     

• 14/08/2019 – Palestra de conscientização dos gestores da Unimed do Brasil  

• 22/08/2019 – Palestra de conscientização dos funcionários da Unimed do Brasil 

• 04/09/2019 - Treinamento de formação DPO 

• 11/09/2019 – Palestra mo Grupo Técnico Confederativo - LGPD – Qual será o impacto da lei na gestão de 
dados do RH. 

• 13/09/2019 - Palestra Federação MS 

• 19/09/2019 - XXIV – SUECO 

• 01/10/2019 - 49 Convenção Nacional 

• 28/10/2019 - 2º Encontro Nacional de Mercado, Marca e Desenvolvimento do Sistema Unimed 
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Tecnologia da informação 
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