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I. Introdução 

 

Em suas operações diárias a Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do 

Estado do Pará – COOPANEST/PA faz uso de uma variedade de dados sobre as pessoas, 

incluindo: 

 

• Funcionários atuais, antigos e potenciais; 

• Cooperados; 

• Pacientes segurados pelos de Planos de Saúde; 

• Fornecedores; 

• Prestadores de Serviço; 

• Outras partes interessadas 

 

Ao tratar esses dados, a organização está sujeita à legislação de regência, em especial à 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei nº13.709/2018), que determina como as 

atividades relacionadas aos dados pessoais devem ser executadas com o objetivo de proteger os 

direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e Lei nº12.965/2014 (Marco Civil da Internet – 

MCI). 

Ao coletar e usar esses dados, a organização está sujeita a uma variedade 
de leis que determinam como tais atividades devem ser realizadas e quais as 

consequências, se essas determinações não são cumpridas. 
 

O objetivo desta política é estabelecer diretrizes para uniformizar o comportamento da 

Empresa no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais em seus processos, a privacidade e a 

proteção desses dados, bem como disseminar a cultura de segurança dessas informações de acordo 

com os princípios da legalidade, lealdade, transparência, precisão, integridade e confidencialidade. 

 

Esta Política determina os seguintes compromissos: 

 

▪ Respeito à privacidade dos titulares; 

▪ Transparência aos titulares sobre as necessidades de tratamento de seus dados 

pessoais, a forma, a duração e a exatidão das informações; 

▪ O tratamento dos dados deve atender à finalidade legítima; 

▪ Proteção de dados pessoais nos ambientes digitais e analógicos da Empresa; 

▪ Limitação do tratamento de dados ao mínimo necessário para realização das 

atividades e processos da Empresa; 

▪ Impossibilidade de realização do tratamento dos dados para fins discriminatórios, 

ilícitos ou abusivos. 

 

II. Abrangência: 

 

Esta política se aplica a todas as operações, pessoas e processos que envolvem dados 

pessoais digitais e analógicos dos titulares que se relacionam com a Empresa, incluindo todos os 
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cooperados, membros do conselho, diretores, funcionários, estagiários, aprendizes, qualquer 

pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, com as quais a Empresa se relaciona: 

fornecedores, prestadores de serviço, dentre outros que tenham acesso a dados tratados pela 

COOPANEST/PA. 

 

Esta política encontra-se disponível no endereço eletrônico: http://www.coopanest-

pa.com.br  

 

III. Definições 

 

Há diversas definições listadas na LGPD, no entanto, as definições mais fundamentais 

em relação a esta política são as seguintes: 

 

a. Dados pessoais são definidos como a informação relacionada a pessoa natural 

identificada ou identificável ("titular dos dados"); uma pessoa singular identificável é 

aquela que pode ser identificada, direta ou indiretamente, por uma informação como 

um nome, um número de identificação, dados de localização ou fatores específicos 

como físico, biológico, identidade genética, mental, econômica, cultural ou social; 

 

b. Dados pessoais sensíveis são os dados que dizem respeito a origem racial ou 

étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de 

caráter religioso, filosófico ou político, dados referentes à saúde ou à vida sexual, dado 

genético ou biométrico, quando vinculado à pessoa natural; 

 

c. Titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de 

tratamento; 

 

d. Tratamento significa toda operação realizada com dados pessoais, como as que se 

referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 

transmissão, distribuição, tratamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, 

avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, 

difusão ou extração; 

 

e. Banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou 

em vários locais, em suporte eletrônico ou físico; 

 

f. Titular de Dados Pessoais é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais 

que são objeto de tratamento; 

 

g. Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o 

tratamento de dados pessoais em nome do controlador; 
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h. Controlador é toda pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a 

quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais; sendo que 

os propósitos e meios desse tratamento são determinados pela legislação, pelo 

responsável pelo tratamento ou por critérios específicos; 

 

i. Encarregado de Dados ou DPO (Data Protection Officer) é o encarregado 

indicado pelo Controlador para atuar como seu canal de comunicação com os titulares 

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

 

j. Anonimização: uso de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do 

tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta 

ou indireta, a um indivíduo; 

 

k. Compartilhamento: comunicação, difusão, transferência internacional, 

interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados 

pessoais por órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências 

legais, ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com autorização específica, 

para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos, 

ou entre entes privados; 

 

l. Consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular 

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

 

m. 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; 

 

n. Autoridade nacional (ANPD): órgão responsável por zelar, implementar e 

fiscalizar o cumprimento da legislação de proteção de dados pessoais. 

 

IV. Compromisso da COOPANEST/PA 

 

Sempre no escopo de resguardar os dados pessoais dos titulares de acessos indevidos, 

ou de uso irregular, a COOPANEST-PA segue boas práticas de segurança da informação, 

compostas por medidas técnicas e administrativas voltadas para a preservação da privacidade, da 

confidencialidade, da disponibilidade e da integridade dos dados. 

 

Para tal fim, inserimos e cultivamos um amplo Programa de Governança em 

Privacidade, aplicável a todos os dados pessoais sob nosso controle, que visa garantir a execução 

de nossas políticas e procedimentos voltados à proteção de dados pessoais, com avaliação 

contínua de riscos, plano de resposta a incidentes e monitoramento constante, estando totalmente 

alinhado com os princípios que regem as atividades de tratamento de dados pessoais expressos 
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na LGPD, quais sejam: 

 

a. Finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, 

explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de 

forma incompatível com essas finalidades; 

b. Adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao 

titular, de acordo com o contexto do tratamento; 

c. 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; 

d. 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; 

e. 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; 

f. 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; 

g. 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; 

h. Prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude 

do tratamento de dados pessoais; 

i. Não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins 

discriminatórios ilícitos ou abusivos; 

j. 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. 

 

V. Direitos dos Titulares de dados pessoais  

Todo titular de dados pessoais tratados pela COOPANEST-PA possui os seguintes 

direitos, previstos em lei (Artigo 18 da LGPD): 

• Ter confirmada a existência de tratamento de dados de sua titularidade; 

• Acesso aos seus dados pessoais; 

• Correção dos dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

• Anonimização dos dados, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários ou em 

desacordo com a lei; 

• Portabilidade dos dados, ressalvados os segredos de negócios; 

• Revogação do consentimento, mediante requisição expressa e consequente 

eliminação dos dados tratados através do consentimento do titular; 

• Obtenção de informações sobre o compartilhamento dos dados; 
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• Reclamar sobre seus dados contra o controlador, perante a autoridade nacional 

de proteção de dados. 

Esses direitos são respeitados pela COOPANEST-PA por meio de procedimentos 

adequados que permitem que a ação necessária seja realizada de acordo com os prazos indicados 

na LGPD. 

Esses prazos são previstos conforme Tabela abaixo. 

 

Solicitação de Dados Prazo 

O direito de ser informado 

Quando os dados são coletados (se fornecidos pelo 

titular) ou no prazo de quinze dias (se não forem 

fornecidos pelo titular) 

O direito de acesso 15 dias 

O direito de retificação 15 dias 

O direito de apagar Imediatamente, exceto se houver justificativa 

O direito de restringir o tratamento Imediatamente, exceto se houver justificativa 

O direito à portabilidade de dados 15 dias 

Direitos em relação à tomada de 

decisões e perfis automatizados. 
Não especificado 

 

A COOPANEST-PA dispõe de um campo próprio em seu site institucional, 

notadamente voltada para o atendimento dos titulares de dados pessoais 

(https://www.coopanest.com.br/lgpd), onde constam todas as orientações para contato com o 

setor de Proteção de Dados, onde também é possível elaborar uma requisição expressa sobre os 

seus dados, facilitando e agilizando o acesso às informações sobre eles. 

 

VI. Dados Pessoais tratados pela COOPANEST-PA 

 

A COOPANEST-PA, em virtude da própria natureza de sua atividade, realiza o 

tratamento de um volume considerável de dados pessoais, envolvendo colaboradores, cooperados, 

beneficiários dos planos de saúde e seus dependentes, entre outros titulares. 

 

Também é importante enfatizar, que expressiva parte desses dados, são classificados 

na categoria de “dados sensíveis” e que exigem maior cuidado e atenção no seu tratamento. 

 

Esses dados são coletados por nós através de diferentes maneiras, desde o primeiro 

contato manifestando interesse em contratar nossos serviços ou atendimento em um de nossos 

conveniados, passando por dados clínicos obtidos precedendo a realização de procedimentos 

médicos e/ou hospitalares, exames, ou através de acessos realizados por meio de nosso 

agendamento de consulta e site institucional e aplicativos.  

 

A COOPANEST-PA realiza tratamento de duas categorias distintas de dados pessoais: 
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Dados pessoais comuns – Coletamos e armazenamos dados cadastrais simples de 

pessoas físicas, como exemplo: Nome, CPF, RG, endereço, cidade, estado, CEP, telefone, e-mail, 

sexo, data de nascimento, estado civil, nomes dos pais, nomes dos dependentes, para as seguintes 

finalidades: 

 

• Cadastro dos colaboradores, terceiros prestadores de serviços, cooperados; 

• Dados dos médicos para processo de Cooperativação; 

• Dados dos cooperados para o Guia Médico; 

• Cadastro dos beneficiários dos planos de saúde; 

• Cadastro dos dependentes; 

• Emissão de boletos, faturas e notas fiscais; 

• Controle de autorização de procedimentos e marcação de consultas, exames e 

cirurgias; 

• Atendimento da legislação e normas complementares (ANS); 

• Atendimento da legislação e normas tributárias e fiscais; 

• Cobranças, consultas aos órgãos de crédito e execuções de dívidas; 

• Controle do acesso aos sistemas e aplicativos disponibilizados; 

• Controle de cobrança e negativação de inadimplentes junto aos órgãos de proteção 

de crédito; 

• Oferta de novos serviços e/ou produtos; 

• Pesquisa de satisfação dos beneficiários e clientes; 

• Geração de usuários, login e senha para acesso a aplicativos / site; 

• Utilização em campanhas publicitárias em meios físicos/e/ou mídias sociais. 

 

Dados pessoais sensíveis – A COOPANEST-PA pode tratar dados pessoais sensíveis, 

por exemplo: dados clínicos e de saúde, exames médicos, radiografias, tomografias, indicação 

clínica, CID de patologia, código de procedimento, doenças, tratamentos realizados, prontuário 

médico, entre outros, para as seguintes finalidades: 

 

• Registro do histórico do colaborador; 

• Controle do prontuário médico; 

• Análise e Autorização de Procedimentos e Exames; 

• Imagens para Análise da Autorização de Procedimentos; 

• Realização de auditorias de saúde e/ou contas médicas; 

• Requisição medicações, órteses e próteses; 

• Apuração valores e emitir demonstrativos de coparticipação; 

 

VII. Dados de menores de idade tratados pela COOPANEST-PA 

 

A lei Geral de Proteção de Dados determina que para a regularidade do tratamento de 

dados de menores de idade (menores de 18 anos), é imprescindível o consentimento específico e 

expresso, dado, no mínimo, por um dos pais, ou pelo responsável legal do menor. Serão fornecidas 

informações transparentes sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua utilização e os 
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procedimentos para o exercício dos direitos. Esta informação será fornecida de forma acessível, 

escrita em linguagem clara e gratuita. 

 

Poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento, quando a 

coleta for necessária para contatar os pais ou o responsável legal, utilizados uma única vez e sem 

armazenamento, ou para sua proteção, e em nenhum caso poderão ser repassados a terceiro sem o 

consentimento. 

 

Satisfazendo a essa disposição, a COOPANEST-PA pratica procedimentos próprios 

para a obtenção desse consentimento, sendo indispensável que o responsável conheça e concorde 

com todas as condições previstas nesta política de privacidade. 

 

VIII. Regularidade de uso dos dados pessoais  

 

Para que a aplicação dos dados pessoais dos diferentes titulares seja classificada 

regular, as finalidades de uso de tais dados necessitam enquadrar-se em alguma das bases legais 

estabelecidas na LGPD. 

A COOPANEST-PA, como controladora de dados pessoais, observa rigorosamente o 

princípio da legalidade, somente fazendo uso de dados pessoais que se encontrem cobertos por 

alguma das seguintes bases legais: 

• Cumprimento de obrigações legais ou regulatórias, notoriamente aquelas 

relacionadas às obrigações fiscais, tributárias e setoriais, estabelecidas pela ANS e 

ANVISA; 

• Execução de contratos ou procedimentos preliminares, necessários para a 

prestação dos serviços inerentes às atividades da operadora de planos de saúde; 

• Tutela da saúde, quando o uso dos dados pessoais for essencial para a execução 

de procedimentos médicos / de enfermagem relacionados no Rol de Procedimentos da 

ANS; 

• Exercício regular de direitos em processos judiciais, administrativos ou arbitrais; 

• Para atender aos interesses legítimos do controlador dos dados; 

• Para a proteção de crédito; ou 

• Mediante o consentimento do titular ou de seu representante legal. 

 

IX. Compartilhamento de dados pessoais 

 

Para ciência dos titulares de dados pessoais, informamos a seguir as circunstâncias em 

que ocorre, por parte da COOPANEST-PA, compartilhamento de dados com terceiros, levando em 

consideração sempre a necessidade, a transparência e a segurança de tais operações. 

Enviamos dados pessoais e/ou sensíveis dos beneficiários dos planos de saúde, pacientes 

particulares e demais titulares de dados, de acordo com a situação, para: 

• WEBLINX Sistemas, dados relacionados aos colaboradores e cooperados; 

• Sistemas, dados relacionados aos colaboradores e cooperados; 

• Para efetivação e controle de assinaturas eletrônicas, visando a formalização de 
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contratos; 

• Empresas de armazenamento de dados em nuvem, BLUEPEX; 

• ANS, ANVISA, Receita Federal, Prefeitura Municipal de Belém/ Secretária de 

Saúde do Município e outros órgãos administrativos ou judiciais, para cumprimento 

de determinações legais ou judiciais, caso ocorram; 

• Empresas de auditoria externa, para conferência e certificação de conformidade; 

• Empresas de Auditoria Médica; 

• Rede prestadora, incluindo médicos cooperados, hospitais, e outras entidades da 

área, para execução de consultas, procedimentos, e outras atividades necessárias à 

realização do objeto contratual firmado com o beneficiário/paciente; 

• Hospitais, quando necessário auditora in loco para defesa em ressarcimento ao 

SUS; 

• Bancos e cooperativas de crédito, para a execução de transações financeiras, 

como recebimentos e reembolsos; 

• Serasa Experian, SPC e entidades congêneres, para avaliação e proteção do 

crédito; 

• Advogados e escritórios de advocacia, quando necessários pareceres / atuações 

jurisdicionais; 

• Agências de publicidade, para a realização de propaganda, campanhas 

publicitárias e realização de eventos; 

• PROCON, para proteção e defesa do consumidor; 

• Próxima Consulta – para agendamento dos beneficiários e cadastro dos médicos; 

 

X. Processo de identificação e medidas de proteção dos dados pessoais 

 

A COOPANEST-PA estabeleceu e mantém um Programa de Governança em 

Privacidade, que além de procurar atender aos requisitos mínimos exigidos pela legislação, 

fundamenta a proteção dos dados pessoais em três pilares, que envolvem: Tecnologia, Processo e 

Pessoas.  

Tecnologia – Seguimos as melhores práticas de segurança da informação, visando 

resguardar os dados pessoais que estão sob os nossos cuidados. Possuímos controles voltados ao 

uso de antivírus, firewall, antimalwares, backup em nuvem e detecção de tentativas de intrusão e 

outros instrumentos destinados à proteção das bases de dados.  

Processos – A COOPANEST-PA detém políticas específicas para a segurança da 

informação e para a proteção de dados pessoais implementadas, que dispõe a forma como os dados 

são tratados e armazenados na cooperativa e estabelecem as diretrizes de segurança necessárias e 

adequadas. Todos os processos que envolvem dados pessoais estão mapeados e possuímos 

procedimentos detalhados, voltados às boas práticas no trato de dados pessoais. Efetuamos 

regularmente o gerenciamento de riscos, desenvolvendo ações para sua mitigação. 

Pessoas – A COOPANEST-PA considera ser fundamental o estabelecimento de uma 

cultura de proteção de dados pessoais, associando tecnologia, processos e pessoas. Para tal, 

possuímos um plano de comunicação voltado à disseminação de informações relacionadas à 
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proteção de dados junto aos nossos colaboradores, promovemos eventos periódicos de capacitação 

interna e aplicamos regras rígidas com imposição de medidas disciplinares em caso de eventuais 

transgressões às nossas políticas de proteção de dados. 

A COOPANEST-PA acredita que os pilares são indissociáveis e devem ser fortalecidos 

de forma harmônica. O tratamento contínuo dos dados deve ser pautado pelo conjunto de diretrizes 

desta política. 

  É importante enfatizar, que mesmo com todas essas medidas adotadas e expressa na 

política de privacidade, ainda estamos suscetíveis à ocorrência de incidentes com dados pessoais, 

sendo inconcebível oferecer uma garantia de blindagem absoluta de proteção. 

Assim sendo, em cumprimento aos princípios legais da transparência e da 

responsabilidade, a COOPANEST-PA se compromete a cientificar o titular de dados pessoais sobre 

qualquer incidente pertinente aos seus dados, logo que tenha conhecimento, tal como adotar as 

medidas de contingência preconizadas no nosso plano de resposta a incidentes, objetivando 

impedir e/ou minorar eventuais problemas. 

 

XI. Retenção dos dados pessoais pela COOPANEST-PA   

 

Para o bom desempenho de nossas operações e exata prestação dos serviços, a 

COOPANEST-PA necessita realizar o tratamento de dados pessoais. Obrigando-se, ainda assim, 

fundamentados no princípio da minimização, a buscar anonimizar ou eliminar, sempre que 

permissível, os dados pessoais que deixarem de servir às finalidades de tratamento para as quais 

foram coletados. 

Em determinados episódios, ainda que posteriormente o encerramento da relação 

contratual, a COOPANEST-PA preservará os dados pessoais em nossas bases, conforme períodos 

determinados pela legislação pertinente ou para composição de provas em defesa dos nossos 

direitos, em processos administrativos, judiciais ou arbitrais. 

 

XII. Legalidade do tratamento:  

 

Existem diversas alternativas de realizar o tratamento de dados respeitando a 

legalidade, conforme dispõe a LGPD. É política da COOPANEST-PA identificar a base legal 

adequada para realizar o tratamento e documentá-la. As opções são descritas brevemente nos 

tópicos a seguir. 

 

XIII. Consentimento:  

 

A COOPANEST-PA sempre obtém o explícito consentimento de um titular para coletar 

e tratar seus dados, salvo as exceções previstas na LGPD. 

 

XIV. Obrigação legal:  

 

Se os dados pessoais precisarem ser coletados e tratados para cumprir a lei, o 

consentimento explícito não será necessário. Este pode ser o caso de alguns dados relacionados ao 
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emprego e à tributação, por exemplo. e para muitas áreas abordadas pelo setor público. 

 

XV. Interesse Público:  

 

Quando a COOPANEST-PA realiza uma tarefa que é de interesse público ou um dever 

oficial, o consentimento do titular dos dados não será solicitado. A avaliação do interesse público 

ou do dever oficial será documentada e disponibilizada como prova quando necessária. 

 

 

XVI. Contratual:  

 

Quando os dados pessoais coletados e tratados forem necessários para cumprir um 

contrato com o titular dos dados, não é necessário o consentimento explícito. Está situação pode 

ser verificada, frequentemente, nos casos em que o contrato não pode ser concluído sem os dados 

pessoais em questão, por exemplo, uma entrega não pode ser feita sem endereço do local. 

 

XVII. Interesse Vital do Titular dos Dados:  

 

Nos casos em que, os dados pessoais são necessários para proteger os interesses vitais 

do titular dos dados ou de outra pessoa, ele pode ser usado como base legal do tratamento. A 

COOPANEST-PA manterá indícios suficientes e documentados destas situações. 

 

XVIII. Interesses Legítimos:  

 

Se o tratamento de dados pessoais ocorrer em razão do interesse legítimo da 

COOPANEST-PA, e for verificado que não afeta os direitos e liberdades do titular dos dados de 

maneira significativa, então estará salvaguardado pela legalidade. Mais uma vez, a avaliação do 

interesse legitimo será documentado por formulário específico. 

 

XIX. Privacy by Design:  

 

A COOPANEST-PA adota os princípios do Privacy by Desing, que consiste na proteção 

da privacidade e dos dados pessoais, em todos os projetos desenvolvidos. Não é permitido 

desenvolver nenhum projeto, produto ou serviço, sem que a proteção da privacidade esteja no 

centro desse desenvolvimento, incluindo a realização de um ou mais avaliações de impacto da 

proteção de dados. Essa é uma fonte de inspiração para COOPANEST-PA, reforçando seu 

compromisso com a ética e transparência. 

 

XX. Contratos Envolvendo o Tratamento de Dados Pessoais:  

 

COOPANEST-PA assegurará que todas as parcerias de negócios, das quais envolvam o 

tratamento de dados pessoais, estarão sujeitas a contrato documentado que inclui as informações 

e termos específicos exigidos pela LGPD. Para mais informações, consulte a Política do Contrato 
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do Controlador-Processador. 

 

XXI. Transferências Internacionais de Dados Pessoais:  

 

As transferências de dados pessoais para fora do Brasil serão cuidadosamente 

revisadas, para garantir que estão dentro dos limites impostos pela LGPD. Isso depende, em parte, 

da Comissão Brasileira quanto à adequação das proteções para dados pessoais aplicáveis no país 

de destino e isso pode se modificar com o tempo. 

 

XXII. Notificação de Violação:  

 

É política da COOPANEST-PA atuar de forma justa e proporcional, considerando as 

ações a serem tomadas para informar as partes afetadas com relação a violações de dados pessoais. 

Em consonância com a LGPD, no caso de verificação da ocorrência de uma violação 

que possa resultar em um risco para os direitos e liberdades dos indivíduos, a autoridade 

fiscalizadora será informada no prazo de 72 (setenta e duas horas) horas. Isso será gerenciado de 

acordo com o nosso Procedimento de Resposta a Incidentes de Segurança da Informação, que 

define o processo de tratamento de incidentes de segurança da informação. 

 

XXIII. Diretrizes da COOPANEST-PA 

 

Assegurar que o tratamento de dados pessoais somente será realizado nas 

seguintes hipóteses: 

• Mediante o fornecimento de consentimento pelo titular quando assina o 

contrato de adesão aos serviços prestados pela COOPANEST-PA; 

• 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); 

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

terceiros; 

• Para a tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da 

área da saúde ou por entidades sanitárias; 
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• 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. 

 

XXIV. Responsabilidades 

 

a. Conselho de Administração  

  

• Aprovar a Política de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade;  

• Deliberar sobre temas afetos às suas atribuições.  

 

b. Controlador  

  

• Tomar decisão referente ao tratamento de dados pessoais;  

• Delegar as ações necessárias para operacionalizar a Política da Proteção de Dados 

Pessoais e Privacidade dentro da estrutura da empresa;  

• Exigir das pessoas físicas e das pessoas jurídicas, de Direito Público ou Privado, com 

quem se relaciona, o cumprimento dessa política quando aquelas estiverem 

tratando dados pessoais originários da Sanepar.  

 

c. Encarregado (DPO ou Data Protection Officer)  

 

• Receber reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar 

providências;  

• Receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências;  

• Orientar os empregados e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem 

tomadas em relação à proteção de dados pessoais;  

• Executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em 

normas complementares; e  

• Coordenar as ações que visam implantar a Política de Proteção de Dados Pessoais e 

Privacidade e a execução do Programa de Proteção de Dados Pessoais.  

 

d. Agentes Internos de Tratamento de Dados (Operadores Internos)  

 

• Realizar o tratamento de dados conforme as instruções fornecidas pelo Controlador 

– formalizadas através de Política e Normativos sobre tal matéria;  

• Identificar e relatar ao Líder e ao Encarregado situações-problema que possam pôr 

em risco a segurança da informação e privacidade.  

 

 

http://www.tatianealves.adv.br/


                       

TATIANE ALVES 
        ADVOCACIA 

 

Página 16 de 16 

 @tatianealvesadvocacia 

XXV. Atualizações 

  

A política de privacidade da Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Estado do 

Pará – COOPANEST/PA está sujeita a alterações, em função de mudanças nos dados pessoais 

tratados, nos compartilhamentos efetuados ou para atendimento da legislação de proteção de 

dados e seus regulamentos. 

Procederemos a atualização periódica desta política, com a devida publicidade sempre 

que necessário. 

 

XXVI. Disposições finais 

 

Dúvidas com relação à interpretação desta Política de Proteção de Dados e Privacidade 

devem ser esclarecidas com o Encarregado de Dados (DPO) da Cooperativa dos Médicos 

Anestesiologistas do Estado do Pará – COOPANEST/PA.  

Esta política entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Administrativo. 
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