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AVISO DE PRIVACIDADE DE DADOS – SPDM/AFILIADAS 

 

A Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – SPDM Afiliadas está empenhando 

todos os esforços na manutenção do seu propósito de proteção dos dados pessoais dos nossos 

pacientes, familiares, colaboradores e fornecedores. Mediante a isso, tem investido em 

conscientização, treinamento, pessoal, medidas técnicas e administrativas em segurança e privacidade 

das informações tratadas nas instituições. 

 

Em atendimento a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) de Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, 

as medidas cabíveis estão sendo tomadas para o pleno cumprimento desta lei, reiterando que todos 

os dados coletados no ambiente da instituição são utilizados exclusivamente para os fins a que se 

destinam, bem como para garantir a segurança das pessoas que transitam em nossas unidades e para 

o cumprimento das obrigações legais, contratuais e acessórias ou sempre que houver uma 

determinação legal, requerimento, requisição ou ordem judicial.  

 

As informações coletadas dos pacientes ficarão armazenadas por um período mínimo de 20 anos 

após o último registro em prontuário, conforme a lei nº 13787, de 27 de dezembro de 2018.  

Os dados audiovisuais coletados em nossos ambientes, poderão ser gravados e armazenados nos 

termos e prazos da legislação vigente. 

 

Para a plena prestação dos serviços oferecidos, havendo a necessidade de compartilhar os dados 

com prestadores de serviço contratados, estas empresas comprometem-se, igualmente, a respeitar as 

condições estipuladas na legislação, bem como pela nossa política de privacidade e as normas de 

segurança da informação. 
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Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina 

1. CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

Nos termos da LGPD, o titular de dados, poderá solicitar informações e acesso aos seus dados 

pessoais, tais como: tratamento, acesso, sua retificação, eliminação ou a limitação de uso, a 

portabilidade, ou ainda opor-se ao seu tratamento, exceto nos casos previstos em lei.  

Para tanto, colocamos à disposição para o exercício desses direitos, mediante pedido escrito 

dirigido ao e-mail: encarregado.dados@spdm.org.br. 

 

 

1.1. Canais de atendimento 

Em caso de dúvidas relacionadas a proteção e o tratamento de dados, a SPDM/Afiliadas orienta o 

usuário para realizar contato através dos seguintes canais de atendimento: 

• Dúvidas: consulta.lgpd@spdm.org.br ; e 

• Encarregado de dados: encarregado.dados@spdm.org.br 

Para maiores detalhes sobre como tratamos os seus dados pessoais, disponibilizaremos em breve 

a Política de Privacidade da SPDM. 
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