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Objetivos da cartilha

0101 04

02

04

05

03 06

Introduzir o assunto de 
maneira simples e 
didática

Esclarecer quanto aos 
fundamentos e conceitos 
relativos à LGPD

Informar como funciona a 
LGPD na Unimed Birigui

Demonstrar os atores 
envolvidos 

Fornecer dicas para 
proteção de dados no 
ambiente de trabalho

Conscientizar sobre os 
direitos dos titulares de 
dados

Esta cartilha apresenta um resumo dos pontos principais da Lei, de 
modo que a Diretoria Executiva, cooperados e colaboradores 
conheçam o tema, se engajem na adequação da Unimed Birigui à 
LGPD e, ao mesmo tempo, saibam quais são seus direitos. 
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Afinal, o que é LGPD?
É a Lei Geral de Proteção de Dados 
nº13.709/2018 que regula o tratamento dos 
dados pessoais e a forma pela qual eles 
poderão ser utilizados. 

Por que a LGPD foi 
criada?
A LGPD foi criada com o objetivo de assegurar 
o direito à privacidade e a proteção de dados 
dos titulares, pessoas naturais, por meio de 
práticas transparentes e seguras.  
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DADOS PESSOAIS

 São informações relacionada à 
pessoa identificada ou identificá-
vel. Ou seja, quando ele permite a 
identificação, direta ou indireta, 
de uma pessoa. Exemplos: nome, 
sobrenome, data de nascimento, 
documentos pessoais como CPF, 
RG, CNH, Carteira de Trabalho, 
endereço residencial, telefone e 
e-mail. 

 São informações que precisam de 
um sigilo e cuidado ainda maior 
por parte de quem as trata. 
Exemplos: referem-se à origem 
racial ou étnica, convicção reli-
giosa, opinião política, filiação a 
sindicato ou à organização de 
caráter religioso, filosófico ou 
político, relacionados à saúde ou à 
vida sexual, dados genéticos ou 
biométricos relativos à pessoa 
natural.

Quais são os dados
tratados na LGPD?

DADOS PESSOAIS
SENSÍVEIS

 São dados pessoais convertidos 
em dados não identificáveis, ou 
seja, que não permite a identi-
ficação do titular.

DADOS 
ANONIMIZADOS
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É toda operação realizada com dados pessoais 
como as que se referem a:

DADOS PESSOAIS DADOS PESSOAIS

DADOS PESSOAIS DADOS PESSOAIS

DADOS PESSOAIS DADOS PESSOAIS

DADOS PESSOAIS DADOS PESSOAIS

ACESSO ARMAZENAMENTO 

AVALIAÇÃO ARQUIVAMENTO 

CLASSIFICAÇÃO  COLETA 

COMUNICAÇÃO 

DIFUSÃO  
ELIMINAÇÃO 

MODIFICAÇÃO  
PRODUÇÃO 

REPRODUÇÃO  
TRANSMISSÃO 

CONTROLE  

DISTRIBUIÇÃO

EXTRAÇÃO   

PROCESSAMENTO 

RECEPÇÃO  

TRANSFERÊNCIA 

UTILIZAÇÃO  

O que é tratamento de dados?
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A quem se aplica 
o tratamento 
de dados?

A LGPD se aplica a todas 
atividades de tratamento de 
dados pessoais, feita por 
qualquer pessoa física ou 
jurídica.  
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DADOS PESSOAIS DADOS PESSOAISTITULAR CONTROLADOR

DADOS PESSOAIS DADOS PESSOAISOPERADOR ENCARREGADO

 É quem toma as decisões sobre 
as atividades de tratamento de 
dados pessoais. Escolhe quais 
dados tratar, de quem, quando, e 
qual finalidade do tratamento. 
 O Controlador é o ‘’cérebro’’ da 
atividade de tratamento. 

Trata dados pessoais em nome 
d o  c o n t r o l a d o r.  P o d e  s e r 
contratado pelo controlador, e 
seguirá suas instruções. Não 
t o m a  d e c i s õ e s  s o b r e  o 
tratamento. O controlador é 
quem decide por ele. Operadores 
são os ‘’braços’’ e ‘’pernas’’ da 
atividade de tratamento.    

O Encarregado  pelo  tratamento 
de dados pessoais, interna-
cionalmente conhecido como 
Data Protection Officer (DPO), 
possui a função de atuar como 
canal de comunicação entre 
instituição, os titulares de dados 
e a Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD).         

 O dono do dado é chamado 
titular, seja antigo, presente ou 
potencial cliente, colaborador, 
contratado, parceiro comercial 
e/ou  terceiro.

Quem são os atores da lei?
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FINALIDADE
 Propósitos legítimos, 
específicos, explícitos 
e  i n f o r m a d o s  a o 
titular.

ADEQUAÇÃO
 Compatibilidade en-
tre os dados tratados 
e as finalidades infor-
madas. 

TRANSPARÊNCIA
 Informações claras, 
precisas e  facilmente 
acessíveis.

SEGURANÇA
 Adoção de medidas 
técnicas e administra-
tivas aptas para prote-
ger os dados pessoais.

NECESSIDADE
 Limitação ao mínimo 
de dados necessários 
para finalidade 
informada. 

LIVRE ACESSO
 Os dados tratados 
devem ser acessíveis 
aos titulares. 

QUALIDADE
  Os dados devem ser 
mantidos atualizados 
e completos, para não 
prejudicar o titular. 

PREVENÇÃO
 Adoção de medidas 
para prevenir a 
ocorrência de danos 
em virtude do 
tratamento.
NÃO DISCRIMINAÇÃO
 Impossibi l idade de 
tratamento para fins 
discriminatórios, abu-
sivos ou ilícitos.  

RESPONSABILIZAÇÃO 
E PRESTAÇÃO DE 
CONTAS
  Demonstração de 
medidas eficazes para 
cumprimento da LGPD.

Quais são os Princípios da LGPD?
As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar 
a boa-fé e os seguintes princípios:
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Como funciona a LGPD na 
Unimed Birigui?

A Lei Geral de Proteção de Dados iniciou-se na Unimed Birigui com a 
nomeação do Encarregado de dados e com a formação do comitê de 
Privacidade e Proteção de Dados, composto por membros das diversas 
áreas institucionais, que possuem como atribuição orientar e apoiar o 
trabalho para atendimento à lei.

1
2
3
44
5
6
7

Conscientização;

Mapeamento das Operações de Tratamento de Dados Pessoais;
Políticas e Leis;

Contratos e termos;

Revisão de processos;

A conscientização da Diretoria Executiva, dos cooperados e 
colaboradores das obrigações decorrentes da Lei Geral de Proteção de 
Dados, foi essencial para a realização do mapeamento de dados nas 
áreas, onde foi possível identificar o fluxo de dados dentro da Unimed 
Birigui, permitindo conhecer em quais processos existem tratamento 
de dados pessoais e a finalidade do tratamento.

Pensando em promover um ambiente de trabalho mais transparente e 
alinhado com as expectativas da empresa, foram instituídas políticas, 
dentre elas a Política de Privacidade e Proteção de Dados 

Treinamentos;
Gestão da proteção de dados.

Etapas no processo de adequação:
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(https://www.unimedbirigui.coop.br /politica-de-privacidade), e 
paragarantir a observância da LGPD nas relações contratuais, foram 
criadas clausulas relativas à proteção de dados para os contratos novos 
e Termo Aditivo para os contratos vigentes.

A presente cartilha faz parte de uma das ações de educação continuada 
voltadas à LGPD, assim como os cards que são enviados 
periodicamente aos colaboradores e treinamentos realizados com 
conteúdos relacionados ao tema.

Por fim, a gestão da proteção de dados é realizada através de revisões 
dos processos, indicadores e análise de riscos para acompanhamento 
contínuo da aplicação da lei.
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Tudo o que fizermos com dados pessoais, 
ainda que apenas armazená-los, deverá 
ter uma finalidade e motivo justificável.

Precisamos documentar e comprovar o 
cumprimento de todos os requisitos 

legais sobre a privacidade e a proteção 
de dados.

As atividades que são
consideradas como

atividades de tratamento
estarão sujeitas à lei.

Titulares poderão exigir
informações e providências sobre o 

tratamento de seus dados pessoais, e 
teremos que atendê-las no prazo.



Quando não estiver utilizando o computador, lembre-se de 
bloquear a tela (CTRL+ALT+DEL);1
Não clique em links suspeitos ou abra anexos de remetentes 
desconhecidos;2

3

4 Ao escrever um e-mail, certifique-se de que as informações 
que deseja enviar estejam corretas, bem como o seu 
destinatário;

4

Cuidado com senhas fáceis, misture letras, números e 
símbolos;5
Evite comentários acerca de dados pessoais nos corredores e 
lugares com circulação de pessoas;6

Não deixe documentos com dados pessoais expostos, ou ao 
alcance de outras pessoas. Adote o conceito de MESA LIMPA;7
Descarte corretamente documentos com dados pessoais, 
preferencialmente picotando e deletando arquivos digitais;88
Evite a impressão de documentos que contenham dados 
pessoais e que podem ser armazenados digitalmente 
(duplicação do dado);

9

Crie o hábito de ler os documentos na tela, evitando 
impressões.10

11

Não divulgue informações pessoais de colaboradores, 
cooperados, fornecedores, beneficiários, ou qualquer outra 
pessoa, sem que tenha embasamento legal para isso;

dicas para proteger dados pessoais 
no ambiente de trabalho  10
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E ai? Você ainda tem dúvidas 
sobre tratamento de dados?
Fale com nosso Encarregado de dados 
através do e-mail:
epd@unimedbirigui.com.br  



2022
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