
Preparado para pagar multa de 2% de seu
faturamento bruto anual? Ou pagar multa
de até R$ 50 milhões? Preparado também
para ter sua atividade suspensa por até 12
meses?

Então você precisa se adequar a LGPD.

dpomed.com.br



A LGPD, foi criada para proteger os dados

pessoais de clientes, pacientes,

colaboradores de modo a dar maior

credibilidade as empresas perante a

sociedade, demonstrando sua

responsabilidade quanto a proteção dos

dados pessoais.

A Lei já é uma realidade e, sua não

implementação e adequação pelos

profissionais da saúde, consultórios,

clínicas, hospitais, farmácias e

operadoras de planos de saúde podem

acarretar ações judiciais, multas que vão

de 2% do  faturamento da empresa até

R$ 50 milhões, até a suspenção das

atividades por até 12 meses. 

LGPD para
Profissionais da
Saúde

Quem deve se adequar?
Todos os profissionais de saúde, como médicos,  dentistas, psicólogos, clínicas,

hospitais, farmácias, operadoras de planos de saúde.

As penalidades pela não implementação ou adequação podem ser ações judiciais,

multas que vão de 2% do  faturamento da empresa até R$ 50 milhões, como a

suspenção das atividades por até 12 meses. 

Quais são as penalidades?

Primeiro, você  busca evitar penalidades e multas pela violação a LGPD. Sua empresa

ganha a imagem de ser uma empresa compromissada com a proteção de dados

pessoais de seus clientes, pacientes, colaboradores e terceirizados. Passa a ter

credibilidade, por ter boas práticas de segurança e governança. Além, de

demonstrar a sua rede de negócios que você adota regras de compliance de dados.

O que ganho com a adequação a LGPD?



Fale conosco
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- Análise prévia da atividade do serviço de

saúde;

- Análise de riscos de dados;

- Treinamento de pessoal para adequação a

LGPD;

- Adequação de contratos com pacientes,

fornecedores, distribuidores, colaboradores

e terceirizados;

- Adequação de Termos de Consentimento

Livre e Informado às regras dos Conselhos

(medicina, odontologia...) com atenção a

LGPD;

- Elaboração de Política de Privacidade;

- Auditoria de conformidade com LGPD;

- Consultoria e Assessoria jurídica a Lei

Geral de Proteção de Dados;

- Defesa Administrativa perante a

Autoridade Nacional de Proteção de Dados;

- Consultoria e Assessoria pós-

implementação (Reanálise de conformidade

com a LGPD);

- Política de Segurança da informação;

- Serviço de terceirização DPO –

Encarregado de dados;

- Tratamento de requisição de dados do

Titular;

- Seguro de dados.

O que a dpoMed é
capaz de fazer por
você?

A dpo Med é uma iniciativa da Infinitua Assessoria

e Consultoria Empresarial e Sistemas da

Informação em parceria com Morais & Tavares

Advogados Associados, Odonto.Legal e Athos

Licitações e Empreendimentos.

A dpoMed


