*Permitida a utilização, desde que mencionada a fonte.

MODELO DE DOSSIÊ DE DADOS
Nos termos dos Artigos 18 e 19 da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/18 e com base nos princípio do
livre acesso, da qualidade dos dados, da transparência, da segurança, da finalidade e da necessidade, o titular
dos dados pessoais tem direito a obter da controladora_________________________, a qualquer momento e
mediante requisição a confirmação da existência de tratamento de dados, o acesso aos dados tratados, a
informação acerca das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado
de dados, bem como o objetivo do tratamento de dados e as medidas de segurança no tratamento dos dados.
O titular dos dados pode obter o livre acesso às informações sobre o tratamento dos seus dados, que deverão
ser claras, precisas e de fácil acesso, bem como consultar acerca da forma e duração do tratamento, assim
como a exatidão dos seus dados pessoais.
Nesse sentido, atendendo ao disposto no Artigo 19 da Lei Geral de Proteção de Dados, segue, abaixo o
Dossiê, em formato simplificado, das informações acima mencionadas visando exercício imediato do
direito de acesso:
DADOS PESSOAIS:
Nome: Beneficiário X
Órgão de vínculo empregatício: Empresa do Beneficiário X
Matrícula: 9999999

Cargo: Analista

Data Nascimento: 26/05/1990

Estado Civil: Solteiro

Sexo: Masculino

Endereço: Rua do Beneficiário X, 999
Bairro: Bairro do Beneficiário X

Cidade: Belo Horizonte

Estado: Minas Gerais

CEP: 99.999-999

Fone/Residencial: (31) 99999-9999

Celular: (31) 9999-9999

Natural de: Belo Horizonte
Nacionalidade: Brasileira
E-mail: beneficiariox@site.com
CPF: 999.999.999-99
CI: MG 99.999.999

Órgão Expedidor: SSP/MG

Nº do Cartão Nacional de Saúde – CNS: 9999999999999
Nome da mãe: Mãe do Beneficiário X
Nome do pai: Pai do Beneficiário X
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Data Exp.:

ENTIDADES COM COMPATILHAMENTO DE DADOS
Entidades:
Hospital São Lucas – 99.999.999/9999-99
Clinica X – 88.888.888/8888-88

OBJETIVO, FORMA E DURAÇÃO DO TRATAMENTO DE DADOS:
Justificativa:
Compartilhados com terceiros para cumprimento de obrigações legais, regulatórias e contratuais,
incluindo, agências reguladoras, prestadores de serviços, entidades governamentais ou não
governamentais.
Forma e duração:
Os dados serão tratados nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados enquanto forem necessários para
o cumprimento das obrigações legais e contratuais da Controladora, perante o titular e perante terceiros,
observados os segredos comercial e industrial, até que se cessem todas obrigações legais,
regulamentares, e após expirados os prazos prescricionais previstos no Código Civil Brasileiro.

MEDIDAS DE SEGURANÇA NO TRATAMENTO DOS DADOS:
Medidas:
Processo de acesso autenticados aos Dados.
Sistema de autenticação de alta segurança para acesso aos Dados.

_____________________________________
Encarregado
Contato
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