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Você sabe o que é LGPD e DPO?
São Cristóvão Saúde esclarece as novidades sobre a segurança de dados pessoais

Se você acessou a internet nos últimos meses, com toda certeza, viu em algum lugar a sigla
LGPD ou alguma chamada para leis de dados pessoais e cadastro de informações. Mas, o
que esse assunto tem a ver com simples usuários das redes sociais ou para a área da
saúde?

A LGPD (Lei 13.709), Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor em 18 de
setembro de 2020, regulamenta o uso e o tratamento de dados pessoais pela iniciativa
privada e pelo poder público, protegendo-os contra usos indevidos ou vazamentos. Isso
significa que os usuários da internet passaram a ter o direito de saber como as empresas,
públicas ou privadas, coletam, armazenam ou utilizam seus dados pessoais, aqueles que
registramos nas páginas da web ao realizamos algum tipo de “cadastro”. E, para se
adequar a esta nova realidade, as organizações agora contam com um encarregado pela
Proteção dos Dados, também conhecido como DPO – Data Protection Officer – pessoa
física ou jurídica que é a responsável legal pelo gerenciamento desses dados. No caso do

São Cristóvão Saúde, o DPO é Valter Carillo, reportando-se diretamente ao Presidente/
CEO da Instituição, Engº Valdir Pereira Ventura.

Na área da saúde, as mudanças desde 2020 têm sido significativas por conta da quantidade
de dados coletados, tanto de seus beneficiários quanto de seus prestadores e
colaboradores. No Grupo São Cristóvão Saúde, houve a contratação das empresas Toro
Advogados & Associados e Deloitte para assessorar na adequação à LGPD que, entre
outras vantagens, já demonstra a minimização de falhas humanas, o aumento da
segurança cibernética, a otimização de processos e o aumento da confiabilidade junto a
colaboradores, fornecedores, prestadores de serviços e órgãos governamentais.

De acordo com o Presidente/ CEO do São Cristóvão Saúde, Engº Valdir Pereira Ventura,
“Tornar os processos seguros faz parte da nossa missão, não apenas como uma empresa
de saúde, mas como um grupo que visa atender e partilhar as melhores experiências com
pacientes, fornecedores e colaboradores. Temos um DPO, uma consultoria e um grande
escritório de advocacia envolvidos na criação de um plano de ação que adequará nossa
Instituição à LGPD e nossa meta é que este plano esteja concluído até o final de abril de
2021”.

