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Advertência
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a coleta, registro, armazenamento, uso, compartilhamento, 
enriquecimento e eliminação dos dados coletados dentro 
do escopo dos serviços e funcionalidades oferecidos pela  
Operadora e de acordo com as leis em vigor.

PPTDTTTPPPPP
Capítulo 1
DO OBJETIVO

A presente  Política de Privacidade e Tratamento de  
Dados tem por finalidade demonstrar o compromisso da  
Postal Saúde com a privacidade e a proteção dos dados pes-
soais de seus usuários, estabelecendo as regras gerais sobre 
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DA ABRANGÊNCIA

2.1. Esta Política de Privacidade e Proteção de Dados abrangerá os beneficiários dos Planos 
de Assistência à Saúde oferecidos pela Operadora e, no que couber, a todos os em-
pregados, sejam eles próprios, liberados, estagiários ou menores aprendizes, de todas 
as Unidades Administrativas Gestoras (UAGs), Unidades e Núcleos de Representação 
Regionais (URRs e NARs), independente de cargo ou função exercidos, bem como aos 
Administradores da Operadora, compreendidos aqui os membros da Diretoria-Executiva 
e os membros do Conselho Fiscal (COFIS) e do Conselho Deliberativo (CODEL).

2.2. O documento se estende, ainda, a todos os terceiros com os quais a Postal Saúde tenha 
relacionamento direto ou indireto e aos que atuam a serviço ou em nome da Operadora, 
tais como prestadores de serviços, assistenciais ou não, fornecedores e/ou quaisquer 
partes interessadas. Agentes de tratamento: o controlador e o operador.

Capítulo 2



Agentes de tratamento: o controlador e o operador.

Anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e dis-
poníveis no momento do tratamento, por meio dos quais um 
dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, 
a um indivíduo.

Ativos organizacionais: insumos tangíveis e intangíveis envolvi-
dos na segurança das informações corporativas e no tratamento 
dos dados pessoais, tais como: bases de dados, documentos, 
equipamentos, locais físicos, força de trabalho, sistemas, unida-
des organizacionais, processos corporativos etc.

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD): ór-
gão da administração pública indireta responsável por zelar, 
implementar e fiscalizar o cumprimento desta Lei em todo o 
território nacional.

Banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, 
estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrô-
nico ou físico.

Bloqueio: suspensão temporária de qualquer operação de 
tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou do banco 
de dados.

Capítulo 3
DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES
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Coleta: obtenção, recepção ou produção de dados pessoais 
independentemente do meio utilizado (documento em papel, 
documento eletrônico, sistema de informação etc.). 

Comitê de Segurança da Informação e Proteção de Da-
dos (COSIP): órgão da Postal Saúde encarregado da res-
posta aos incidentes de segurança, do acompanhamento, 
estudos e formulação de propostas de aperfeiçoamento e 
correção das políticas e medidas relacionadas com a seguran-
ça da informação, privacidade e tratamento dos dados pesso-
ais dos usuários.

Compartilhamento de dados: comunicação, difusão, trans-
ferência internacional, interconexão de dados pessoais ou 
tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por 
órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas com-
petências legais, ou entre esses e entes privados, reciproca-
mente, com autorização específica, para uma ou mais modali-
dades de tratamento permitidas por esses entes públicos, ou 
entre entes privados.

Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou 
privado, a quem competem as decisões referentes ao trata-
mento de dados pessoais.

Consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca 
pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados 
pessoais para uma finalidade determinada.

Dado anonimizado: dado relativo ao titular que não possa 
ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos 
razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento.

Dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural iden-
tificada ou identificável.

Dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou 
étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato 
ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, 
dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou 
biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.

Eliminação: exclusão de dado ou de conjunto de dados ar-
mazenados em banco de dados, independentemente do pro-
cedimento empregado.

Encarregado de Tratamento de Dados: pessoa indicada 
pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre 
o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados.



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

Órgão de pesquisa: órgão ou entidade da administração pú-
blica direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado 
sem fins lucrativos, legalmente constituída, sob as leis brasi-
leiras, com sede e foro no País, que inclua em sua missão ins-
titucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa 
básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico 
ou estatístico.

Processamento: qualquer operação que envolva classi-
ficação, utilização, reprodução, processamento, avaliação 
ou controle da informação, extração e modificação de da-
dos pessoais.

Pseudoanonimização: processos e técnicas por meio dos 
quais um dado tem sua possibilidade de associação dificulta-
da. O dado pseudoanonimizado é considerado dado pessoal 
para fins de aplicação da LGPD, tendo em vista a possibilida-
de de associação desse dado a uma pessoa natural.

Relatório de impacto à proteção de dados pessoais: do-
cumentação do controlador que contém a descrição dos pro-
cessos de tratamento de dados pessoais que podem gerar ris-
cos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como 
medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco.

Representante: para os fins de tratamento de dados previs-
tos na LGPD, é aquele a quem a norma jurídica confere po-
deres para administrar bens de interesses de filho ou tutelado 
legal menor de idade.
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Retenção: arquivamento ou armazenamento de dados pes-
soais independentemente do meio utilizado (documento em 
papel, documento eletrônico, banco de dados, arquivo de 
aço etc.).

Termo de Consentimento: instrumento que visa registrar a 
manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o Titular 
concorda com o tratamento de seus dados pessoais para fina-
lidade específica, em conformidade com a Lei nº 13.709 – Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

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

Transferência internacional de dados: transferência de da-
dos pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional 
do qual o país seja membro.

Tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, 
como as que se referem a coleta, produção, recepção, clas-
sificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distri-
buição, processamento, arquivamento, armazenamento, eli-
minação, avaliação ou controle da informação, modificação, 
comunicação, transferência, difusão ou extração.

Usuário: pessoa ou organização que utiliza um determina-
do tipo de serviço e pode ser classificado segundo a área 
de interesse.



DOS PRINCÍPIOS GERAIS  
DE TRATAMENTO DE DADOS

Capítulo 4
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Boa-fé: obrigação de se agir com lealdade, respeito e trans-
parência, de acordo com a confiança depositada pelo titular 
dos dados;

Finalidade: realização do tratamento para propósitos legíti-
mos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem pos-
sibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com 
essas finalidades.

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

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;

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;

Qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clare-
za, relevância e atualização dos dados, de acordo com a neces-
sidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento.

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

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

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

Não discriminação: impossibilidade de realização do trata-
mento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;

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



5.1. Cabe ao Comitê de Segurança da Informação e Pro-
teção de Dados (COSIP) tratar do acompanhamento, 
fiscalização, da realização de estudos e formulação de 
propostas de aperfeiçoamento e correção das medidas 
e políticas relacionadas com a segurança da informa-
ção, a privacidade e o tratamento dos dados pessoais 
dos beneficiários e demais usuários dos serviços e fun-
cionalidades da Postal Saúde.

5.2. O COSIP é vinculado ao Diretor-Presidente da Opera-
dora, coordenado pelo Encarregado de Tratamento de 
Dados (ETD) e integrado pelos gerentes das áreas de 
Riscos e Compliance, Jurídica e de Tecnologia, podendo 
reunir-se periodicamente ou sempre que necessário e 
contar com a participação eventual de especialistas de 
outras áreas para tratar de eventuais violações à segu-
rança dos dados ou para diversos fins ligados ao tema.

DA ESTRUTURA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO  
DO TRATAMENTO DE DADOS

Capítulo 5
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6.1. Natureza e campo de atuação da Postal Saúde

6.1.1. A Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Em-
pregados dos Correios, pessoa jurídica de direito priva-
do é uma associação civil, sem fins lucrativos, com sede 
e foro na cidade de Brasília, Distrito Federal.

6.1.2. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) é a 
mantenedora da Postal Saúde, garantindo os riscos de-
correntes da operação de planos privados de assistên-
cia à saúde de seus empregados ativos, aposentados 
e anistiados na forma da Lei 10.559/2002, bem como 
dos seus dependentes.

DAS HIPÓTESES E CONDIÇÕES DE  
TRATAMENTO DE DADOS

Capítulo 6



6.1.3. São objetivos da Postal Saúde:

I. operar planos privados de assistência à saúde, 
proporcionando aos seus associados, assistên-
cia à saúde, nas formas disciplinadas nos regu-
lamentos específicos de cada Plano;

II. desenvolver ações que visem a prevenção de 
doenças e a recuperação, manutenção e reabili-
tação da saúde de seus associados;

III. executar programas de medicina ocupacional 
voltados para atender aos empregados da Man-
tenedora; e

IV. executar as políticas de saúde definidas pela 
Mantenedora, visando à qualidade de vida 
dos associados, em conformidade com a 
sustentabilidade financeira da Mantenedora. 

6.2. Finalidades da coleta de dados pessoais e sua 
base legal

6.2.1. A Postal Saúde realiza a coleta de dados pessoais e 
sensíveis com a finalidade de atender ao estrito cum-

primento das suas atividades, que incluem a gestão 
de planos de saúde dos associados, o oferecimento 
de serviços e outras funcionalidades que atendam às 
necessidades dos seus beneficiários e parceiros, bem 
como ao cumprimento de obrigações empregatícias 
previstas em Lei e normativos trabalhistas. 

6.2.2. A coleta de dados pessoais e sensíveis pela Postal Saúde 
deverá observar ao disposto na lei 13.709/2018. 

6.3. Prazos de retenção de dados pessoais

6.3.1. Em conformidade com a legislação vigente), a Postal 
Saúde manterá arquivados pelos prazos definidos em 
lei os dados pessoais tratados pela Operadora.

6.3.2. Serão estabelecidas em normativos específicos as con-
dições e finalidades da retenção dos dados pessoais 
coletados pela Operadora, bem como os respectivos 
prazos de retenção. 
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6.4. Consentimento para coleta e compartilhamento 
de dados pessoais 

6.4.1. Para fins exclusivos da prestação do serviço de saúde 
contratado, não haverá necessidade de obtenção de 
consentimento do titular para coleta e compartilhamen-
to dos dados pessoais coletados.

6.4.2. Haverá necessidade de consentimento formal para 
a coleta e compartilhamento de dados, nas seguin-
tes hipóteses:

i. De menores de idade para qualquer finalidade, que 
será obtido junto a um dos pais ou responsáveis legais;

ii. Para participação de processo seletivo realizado 
pela Operadora;

iii. Para providências decorrentes do vínculo empregatício; e

iv. Com a finalidade de firmar acordos, convênios ou con-
tratos celebrados com entidades, organismos ou empre-
sas, públicos ou privados, nacionais ou internacionais. 

6.4.3. Os dados coletados via web e formulários físicos ar-
mazenados no banco de dados da Postal Saúde se-
rão utilizados em conformidade com as atividades da 
Operadora, atendendo aos princípios gerais preconiza-
dos pelos dispositivos legais em vigor, particularmente 
aqueles tipificados na LGPD.

6.4.4. A qualquer momento, o usuário poderá solicitar a retifi-
cação dos dados, o cancelamento da recepção de infor-
mações e a eliminação de toda a informação armazena-
da nas bases de dados da Operadora, bastando enviar 
um e-mail com a sua manifestação pelo canal de atendi-
mento para tratamento de dados na Postal Saúde. 

6.4.5. A operacionalização das regras acima será prevista em 
manual específico de tratamento de dados pessoais.

6.5. Direitos do titular dos dados 

6.5.1. O titular dos dados pessoais tem direito a obter junto ao 
controlador, a qualquer momento e mediante requisição:

I. confirmação da existência de tratamento;

II. acesso aos dados;



III. correção de dados incompletos, inexatos  
ou desatualizados;

IV. anonimização, bloqueio ou eliminação de da-
dos desnecessários, excessivos ou tratados em 
desconformidade com o disposto na LGPD;

V. portabilidade dos dados a outro fornecedor de 
serviço, mediante requisição expressa e obser-
vados o devido segredo comercial, de acordo 
com a regulamentação da Agência Nacional de 
Saúde (ANS);

VI. eliminação dos dados pessoais do titular, exceto 
nas hipóteses previstas no art. 16 da LGPD;

VII. informação das entidades públicas e privadas 
com as quais o controlador realizou uso com-
partilhado de dados;

VIII. informação sobre a possibilidade de não forne-
cer consentimento, quando for o caso, e sobre 
as consequências da negativa;

IX. revogação do consentimento, nos casos em 
que é exigido, nos termos do § 5º do art. 8º 
da LGPD.

6.5.2. É dever da Operadora esclarecer o beneficiário/usuá-
rio acerca dos efeitos de eventual decisão de revogar 
consentimento, quando necessário for, de tratamento 
de dados. 

6.6. Canal de atendimento de manifestações a res-
peito de tratamento de dados

6.6.1. O detentor que desejar apresentar à Operadora qual-
quer manifestação a respeito de seus dados pessoais 
– pedido de informações, solicitação de alteração, 
cancelamento de adesão a plano de saúde, revoga-
ção de consentimento etc. Deverá dirigi-la ao Encar-
regado de Tratamento de Dados por intermédio do 
canal de atendimento informado no Portal LGPD no 
site da Operadora na Internet.

6.7. Proteção de dados de menores de idade 

6.7.1. O tratamento de dados pessoais de crianças e de ado-
lescentes na Postal Saúde deverá ser realizado em seu 
melhor interesse, nos termos da legislação pertinente.
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6.7.2. O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser 
realizado com o consentimento específico e em desta-
que dado por pelo menos um dos pais ou pelo respon-
sável legal.

6.7.3. A Operadora deverá manter pública a informação sobre 
os tipos de dados coletados, a forma de sua utilização 
e os procedimentos para o exercício dos direitos a que 
se refere o art. 18 da LGPD.

6.7.4. Poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o 
consentimento, quando a coleta for necessária para con-
tatar os pais ou o responsável legal, utilizados uma única 
vez e sem armazenamento, ou para sua proteção. Em 
nenhum caso poderão ser repassados a terceiros sem o 
consentimento de um dos pais ou responsáveis legais.

6.7.5. A Postal Saúde deverá realizar todos os esforços razo-
áveis para verificar que o consentimento a que se refe-
re o item 5.7.2 foi dado pelo responsável pela criança 
ou adolescente.

6.7.6. As informações sobre o tratamento de dados de crian-
ças e adolescentes deverão ser fornecidas de maneira 
simples, clara e acessível de forma a proporcionar a in-
formação necessária aos pais ou ao responsável legal.

6.8. Anonimização e pseudonimização de dados

6.8.1. A Postal Saúde coleta dados pessoais/sensíveis dos 
seus beneficiários/usuários de forma identificada, so-
mente para fins relacionados exclusivamente com a 
prestação de serviços de saúde suplementar ou neces-
sários ao atendimento de outras obrigações contratu-
ais, deles fazendo uso quando estritamente necessário. 

6.8.2. Os dados coletados poderão, conforme o caso, sofrer 
processo de anonimização ou de pseudonimização, 
sendo apresentados em formato estatístico. 

6.8.3. Na Postal Saúde somente serão utilizados dados anoni-
mizados para realização de levantamentos estatísticos 
necessários aos estudos da Operadora (e outros), en-
quanto a pseudonimização será empregada, exclusiva-
mente, para apoiar a realização de pesquisas de saúde 
pública solicitadas por órgãos de pesquisa. 

6.8.4. Para os fins colimados pela LGPD, os dados pseudoni-
mizados serão considerados dados pessoais, haja vista 
a possibilidade de reidentificação do detentor a partir de 
informações adicionais, enquanto os dados anonimiza-
dos não serão considerados dados pessoais, desde que 



a sua reversão só seja possível de atingir com o emprego 
de conhecimento, tempo e recursos de vulto. 

6.9. Utilização de Cookies

6.9.1. Cookies são arquivos ou informações que podem ser 
armazenados em seus dispositivos, quando a Página da 
Postal Saúde é visitada. Geralmente, um cookie contém 
o nome do site que o originou, seu tempo de vida e um 
valor, que é gerado aleatoriamente.

6.9.2. Dependendo do objetivo e da função, os cookies são 
subdivididos nas seguintes categorias:

I. cookies estritamente necessários;

II. cookies de funcionalidade; e

III. cookies de desempenho.

6.9.3. A Postal Saúde utiliza cookies para facilitar o uso e me-
lhor adaptar sua Página na web aos interesses e neces-
sidades do usuário, bem como para compilar informa-
ções sobre a utilização do site e serviços da Operadora, 

6.9.4. Os cookies também podem ser utilizados para acelerar 
atividades e experiências futuras na Página da Postal 
Saúde na internet.

6.9.5. Após o usuário consentir a utilização de cookies, por 
ocasião do uso da Página da Postal Saúde na internet, 
a Operadora armazenará um cookie em seu dispositivo 
para lembrar-se daquela informação no próximo acesso 
do usuário.

6.9.6. A qualquer momento, o usuário poderá revogar seu 
consentimento quanto à utilização dos cookies.

6.9.7. Caso o Usuário não aceite alguns cookies das Páginas 
da Postal Saúde, certos serviços poderão não funcionar 
da maneira ideal.

6.10. Vazamento de dados pessoais

6.10.1. O vazamento de dados pessoais na Operadora, bem 
como as circunstâncias motivadoras, será comunica-
do ao detentor e à Autoridade Nacional de Prote-
ção de Dados no prazo máximo de 72 horas após a 
confirmação da ocorrência.
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6.10.2. A comunicação será feita por meio de Relatório extra-
ordinário de Impacto à Proteção de Dados Pessoais 
(RIPD), contendo as seguintes informações:

I. natureza dos dados pessoais afetados;

II. titularidade do envolvido;

III. indicação de  medidas mitigadoras e de segu-
rança utilizadas para a proteção dos dados;

IV. os riscos envolvidos no acidente; e

V. razão  da demora no encaminhamento da co-
municação não seja imediata.

6.10.3. Caberá ao Comitê de Segurança da Informação e 
Proteção de Dados investigar as causas do vazamen-
to de dados, identificando os responsáveis e/ou vul-
nerabilidades do processo de tratamento de dados.

6.10.4. Ao ser constatado eventual vazamento de dados pes-
soais na Postal Saúde, além do envio de relatório cir-
cunstanciado ao detentor e a ANPD serão tomadas a 
seguintes providências:

I. fazer a detecção e identificação do vazamento 
por meio dos alertas emitidos pelos mecanis-
mos de monitoramento dos processos desti-
nados à identificação das atividades maliciosas 
ou suspeitas;

II. avaliar os alertas gerados sobre os possíveis 
incidentes, verificando as ações registradas no 
ambiente de TI, como logins, acessos e altera-
ções em configurações (logs);

III. após identificação e confirmação do incidente, 
empregar ações de resposta imediata a fim de 
reduzir os danos e evitar que o vazamento tome 
proporções maiores;

IV. investigar e determinar a causa raiz do vazamen-
to de dados, mapeando a infraestrutura e anali-
sando os rastros deixados pela ocorrência; e

V. erradicar o motivo do vazamento e indicar quais 
medidas devem ser tomados para que ele não 
ocorra novamente.



6.11. Termo de Compromisso, Sigilo e Confidencialidade

6.11.1. Todos os contratos de trabalho, convênios e contratos 
comerciais, futuros e já firmados com empresas, pres-
tadores assistenciais, parceiros e outras organizações, 
deverão conter aditivo descrevendo as condições em 
que as informações corporativas e dados pessoais dos 
usuários permanecerão privilegiados e privados. 

6.11.2. Ao assinarem o Termo de Compromisso, Sigilo e Confi-
dencialidade, as partes se comprometem a não divulgar 
informações corporativas e dados pessoais comparti-
lhados em observância à Lei 13.709/2018.

6.11.3. Modelos específicos de Termo de Compromisso, Si-
gilo e Confidencialidade para atendimento às diversas 
circunstâncias contratuais e às imposições legais refe-
rentes ao tratamento de dados pessoais constarão de 
normativos relacionados com esta Política.

6.11.4. Em todos os contratos de trabalho e comerciais firma-
dos pela Postal Saúde com terceiros devem constar 
cláusulas prevendo penalidades aplicáveis no caso de 
descumprimento das obrigações previstas no Termo de 
Compromisso, Sigilo e Confidencialidade. 
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7.1. Da Alta Administração.

I. Valendo-se do assessoramento do Comitê de Segurança 
da Informação e Proteção de Dados (COSIP) e do Encar-
regado pelo Tratamento de Dados (ETD), avaliar perio-
dicamente a implementação das medidas de segurança 
da informação, privacidade e de tratamento de dados 
pessoais contidas nesta Política; e

II. Sempre que instada, deliberar de forma tempestiva so-
bre as questões relacionadas com a privacidade e o tra-
tamento de dados pessoais que lhe forem encaminhadas 
pela COSIP ou pelo ETD.

7.2. Do Comitê de Segurança da Informação e Proteção de 
Dados (COSIP).

I. Propor à alta administração políticas e campanhas inter-
nas de conscientização dos agentes envolvidos com o 
tratamento de dados pessoais; 

II. Encarregar-se da investigação e resposta a incidentes 
de segurança da informação que afetarem os ativos da 
Postal Saúde, aí incluídos os dados pessoais dos titulares 
armazenados nos bancos de dados da Operadora.
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III. Apoiar o Encarregado de Tratamento de Dados 
(ETD) na elaboração dos Relatórios Básico e Extra-
ordinários de Impacto à Proteção de Dados (RIPD);

IV. Gerenciar atividades relativas ao tratamento  
de dados;

V. Fiscalizar a execução de processos internos que 
envolvam a privacidade e o tratamento de dados 
pessoais dos titulares;

VI. Fazer o acompanhamento da legislação sobre  
o tema;

VII. Conduzir investigações de eventuais vazamentos 
de dados; e

VIII. Apoiar o Encarregado de Tratamento de Dados na 
elaboração dos Relatórios de Impacto e Proteção 
de dados nas operações da Postal Saúde.

7.3. Do Encarregado pelo Tratamento de Dados (ETD).

I. Coordenar o COSIP, convocando reuniões perió-
dicas ou inopinadas para tratar de aspectos rela-
cionados com as diretrizes contidas nesta Política;

II. Elaborar os Relatórios Básico e Extraordinários de 
Impacto à Proteção de Dados (RIPD).

III. Manter o Diretor-Presidente permanentemente in-
formado sobre a implementação das medidas rela-
cionadas à privacidade e ao tratamento de dados 
adotadas pela Operadora;

IV. Verificar a conformidade dos procedimentos da 
Operadora em relação a LGPD;

V. Responder às diversas manifestações dos detento-
res de dados; e

VI. Atuar como elemento de ligação da Operadora 
com a Autoridade Nacional de Proteção de Da-
dos (ANPD).
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7.4. Dos gestores, empregados, menores  
aprendizes e terceirizados.

I. Cumprir com as disposições constantes desta Política; 

II. Atender com tempestividade às demandas do COSIP e 
do ETD;

III. Sempre que necessário, buscar apoio e orientação dos 
superiores hierárquicos;

IV. Manter rigoroso sigilo no tratamento dos dados pes-
soais de beneficiários, parceiros e empregados, não 
podendo revelar ou utilizá-los, a não ser em casos pre-
vistos em Lei; e

V. Relatar quaisquer fatos que possam configurar o descum-
primento das normas contidas nesta Política.



8.1. Todas as garantias necessárias ao cumprimento des-
ta Política devem ser estabelecidas formalmente com 
os colaboradores da Postal Saúde, por meio de Ter-
mos de Compromisso, de Consentimento e de Con-
fidencialidade, conforme o caso.
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8.3. Esta Política de Privacidade e Tratamento de Da-
dos, juntamente com o Código de Conduta Ética e 
de Integridade, Programa de Integridade Política de 
Pessoal, e outros compõem o conjunto de normati-
vos da Postal Saúde que tratam de atitudes e com-
portamentos exigidos dos colaboradores da Postal 
Saúde, devendo ser rigorosamente observados. o 
cumprimento desta Política devem ser estabelecidas 
formalmente com os colaboradores da Postal Saúde, 
por meio de Termos de Compromisso, de Consen-
timento e de Confidencialidade, conforme o caso. 
 
O descumprimento desta Política por seus gestores e 
demais empregados é considerado infração disciplinar 
e poderá acar- retar a aplicação de sanções previstas nos 
regramentos cor- porativos e disposições contratuais. 
 
Esta Política de Privacidade e Tratamento de Dados, 
junta- mente com o Código de Conduta Ética e de 
Integridade, Pro- grama de Integridade Política de 
Pessoal, e outros compõem o conjunto de normati-
vos da Postal Saúde que tratam de ati- tudes e com-
portamentos exigidos dos colaboradores da Pos- tal 
Saúde, devendo ser rigorosamente observados.

8.2. O descumprimento desta Polí-
tica por seus gestores e demais 

empregados é considerado 
infração disciplinar e pode-
rá acarretar a aplicação de 
sanções previstas nos re-
gramentos corporativos e 
disposições contratuais.



DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A Política de Privacidade e Tratamento de Dados 
da Postal Saúde poderá ser modificada a qualquer 
momento, sendo de fundamental importância a 
consulta regular desta política disponível nos sites 
da Operadora.
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DOS DOCUMENTOS ASSOCIADOS

DOS DOCUMENTOS EXTERNOS

• Lei 13.709/18 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD); 

• Lei n° 12.965/2014 (Marco Civil da Internet);
• Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de De-

fesa do Consumidor);
• ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013 Tecnologia da informa-

ção — Técnicas de segurança — Sistemas de gestão da 
segurança da informação — Requisitos;

• ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013 Tecnologia da informa-
ção — Técnicas de segurança — Código de prática para 
controles de segurança da informação.

• Decreto-Lei Nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Consolida-
ção das Leis Trabalhistas-CLT); e

• Normas da Agência Nacional de Saúde (ANS)

DOS DOCUMENTOS INTERNOS

• Programa de Integridade;
• Estatuto Social;
• Política de Segurança da Informação;
• Política de Gestão de Pessoas;
• Regimentos Internos dos órgãos de governança; e
• Código de Conduta Ética e Integridade.
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CONTROLE DE REVISÕES

Revisão nº Versão Data Descrição Responsável

01 001 25/02/2021

RES/DIREX 01/239 - Aprovação de normativos relacionados à LGPD e proposta de mudança na estrutura do 
Comitê de Segurança da Informação e Proteção de Dados – VOTO PRESI 004/2021. A Diretoria-Executiva apre-
ciou o VOTO PRESI 004/2021, de 08 de fevereiro de 2021, e, após apresentação do Sr. José Orlando Ribeiro Cardoso, 
Diretor-Presidente, em conjunto com a Sra. Clarice de Souza Coutinho de Moura Alves, Gerente de Compliance, Riscos 
e Controle Internos, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a Política de Resposta a Incidentes; b) aprovar a Política de 
Privacidade e Tratamento de Dados Pessoais; c) determinar que o Manual de Privacidade e Tratamento de Dados 
Pessoais, retorne para deliberação em reunião subsequente, devido a possibilidade de ajustes em função de alterações 
previstas na legislação; d) aprovar a alteração das competências do COSIP; e) aprovar a nova composição do COSIP; 
f) aprovar a indicação da empregada Clarice de Sousa Coutinho de Moura Alves como Encarregada de Tratamento de 
Dados Pessoais da Postal Saúde; g) aprovar a indicação do empregado Aldecir Vieira Simonaci como Encarregado pela 
Segurança da Informação da Postal Saúde; h) encaminhar as Políticas aprovadas ao Conselho Deliberativo (CODEL) 
para apreciação e deliberação; i) após aprovação do CODEL, encaminhar a matéria à Gerência de Estratégia Organi-
zacional (GEORG) para publicação.

1.2 RES/CODEL 002/142 - Aprovação de normativos relacionados à LGPD – VOTO PRESI 007/2021. O Con-
selho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI 007/2021, de 12 de fevereiro de 2021, e, após apresentação do Sr. José 
Orlando Ribeiro Cardoso, Diretor-Presidente, em conjunto com a Sra. Clarice de Souza Coutinho de Moura Alves, 
Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a Política de Privacidade e 
Tratamento de Dados Pessoais; b) aprovar a Política de Resposta a Incidentes.

Clarice de Sousa Coutinho 
de Moura Alves
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