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VOCÊ JÁ 
REPAROU NA 
QUANTIDADE 
DE DADOS 
QUE POSSUI 
E PRODUZ?

Dados de cadastros, 
biográficos, profissionais, 
financeiros e de navegação são 
apenas alguns exemplos de 
dados referentes a você que, 
diariamente, circulam e são 
armazenados em diferentes 
sistemas, dispositivos e mídias.

Infelizmente, há situações 
em que seus dados podem 
ser perdidos, indevidamente 
acessados ou até mesmo 

coletados e vendidos sem que 
você tenha ciência disso. Em 
algumas situações, você pode:

• Perder o celular, computa-
dor ou mídia removível;

• Ter seus dados intercepta-
dos ao trafegarem nas redes;

• Ver um vazamento envol-
vendo seus dados;

• Ter suas contas de usuário e 
sistemas onde seus dados es-
tão armazenados invadidos;

• Ver seus dados de navega-
ção coletados de forma não 
transparente e compartilha-
dos sem seu consentimento.

Para proteger seus dados e 
garantir que eles sejam tratados 
de forma adequada, há um con-
junto de mecanismos de segu-
rança que você pode usar. Por 
exemplo, o uso de senhas fortes 
impede o acesso indevido às 
contas e a criptografia dificulta 
que seus dados sejam acessados 
e alterados indevidamente.
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Em alguns casos, entretanto, so-
mente os mecanismos de segu-
rança não protegem seus dados, 
como quando eles são passados 
deliberadamente a outras pes-
soas sem sua autorização ou são 
coletados sem necessidade.

Por isso, adotar uma postura 
preventiva, tentando reduzir a 
quantidade de dados fornecida 
por você, é essencial. É impor-
tante também que você conheça 
um pouco da legislação vigente 
para coibir abusos, garantir seus 
direitos e agir adequadamente 
quando necessário.

SEUS DADOS 
SÃO VALIOSOS: 
PROTEJA-OS

COMO SEUS 
DADOS PODEM 
SER USADOS
O uso ilícito de seus dados 
pode acarretar prejuízos fi-
nanceiros, restrição a direitos 
ou benefícios e invasão da sua 
privacidade, o que pode ocorrer 
de diversas formas.

ACESSO INDEVIDO

Seus dados podem ser indevi-
damente acessados:
• Por aplicativos e sites que 

processem seus dados além 
das finalidades informadas;

• Por hackers ou códigos mali-
ciosos que consigam acesso 
às suas contas, aos seus equi-
pamentos ou mídias;

• Em casos de vazamentos de 
dados.

COLETA EXCESSIVA

Muitos aplicativos e sites co-
letam dados extras sem o seu 
conhecimento e os utilizam 
para a elaboração de perfis de 
comportamento.
Seu perfil pode, então, ser usa-
do sem o seu consentimento, 
de forma indiscriminatória ou 
para fins comerciais.
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PERDA DE DADOS

Seus dados podem ser perdidos:
• Pela ação de códigos mali-

ciosos, como ransomware;
• Pela ação de hackers que 

consigam invadir seus 
equipamentos e mídias e 
venham a apagá-los.

INVASÃO DE CONTAS 
E GOLPES

Seus dados podem ser usados:
• Para tentar adivinhar suas 

senhas e responder às per-
guntas de segurança;

• Em tentativas de golpes, 
como extorsão, furto de 
identidade;

• para golpes por meio de 
e-mail ou comunicação 
eletrônica, direcionados 
a uma pessoa, organi-
zação ou empresa.

COMO SE 
PREVENIR

BACKUPS

Backups protegem seus dados 
em caso de mau funcionamento 
de equipamentos, da perda de 
dispositivos e da ação de códi-
gos maliciosos, especialmente 
ransomware.
• Faça backup regularmente;
• Teste periodicamente;
• Mantenha pelo menos um 

backup off-line.

ARQUIVOS

Evite colocar na nuvem arqui-
vos contendo dados confiden-
ciais ou que considere privados.
Crie uma partição criptografada 
ou use recursos de criptografia 
para armazená-los.
Seja cuidadoso ao abrir arqui-
vos enviados por terceiros.

CRIPTOGRAFIA

A criptografia ajuda a tornar 
as transmissões de dados mais 
seguras, detectar alterações em 
seus dados e impedir que sejam 
lidos indevidamente.
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• Use criptografia para proteger 
os dados armazenados em 
seus equipamentos e mídias;

• Ative as configurações de 
criptografia em seus discos 
e mídias, como pen-drives e 
discos externos;

• Use conexões seguras, sem-
pre que possível.

CONTAS E SENHAS

Crie senhas fortes e não repita 
senhas.
Habilite a verificação em duas 
etapas em todas as suas contas.
Habilite, quando disponíveis, no-
tificações de login, para ser mais 
fácil perceber se outras pessoas 
estiverem usando suas contas.
Tenha certeza de sair de suas 
contas (logout) ao usar equipa-
mentos compartilhados.
Habilite as configurações de 
privacidade e segurança nos 
serviços.

APLICATIVOS

Instale aplicativos somente de 
fontes e lojas oficiais.
Antes de instalar, verifique as 
telas e o nome do aplicativo, 
pois muitos falsos aplicativos se 
assemelham aos oficiais.
Observe se o desenvolvedor 
é confiável, quantas pessoas 
instalaram o aplicativo e qual a 
opinião delas sobre ele.
Durante a instalação, fique aten-
to às permissões:
• Forneça apenas aquelas que 

considerar necessárias;
• Por exemplo, um aplicativo 

de teste de velocidade não 
precisa ter acesso aos seus 
contatos para funcionar.

Limite quais aplicativos podem 
acessar o microfone, a câmera, 
seus contatos e sua localização.
Apague os aplicativos que você 
não usa mais.
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EQUIPAMENTOS E MÍDIAS

Atualize o sistema e os 
aplicativos.

Utilize mecanismos de 
segurança.

Cuidado para não perder pen-
drives e discos externos.

Antes de se desfazer de 
seus equipamentos e mídias, 
apague os dados armazenados, 
sobrescrevendo discos ou 
restaurando opções de fábrica.

Escolha empresas com 
boa reputação ao enviar 
seus equipamentos para 
manutenção.

Seja cuidadoso ao usar 
equipamentos de terceiros.

E-MAILS E MENSAGENS 
ELETRÔNICAS

Desconfie de links ou pedidos de 
pagamentos recebidos via men-
sagens eletrônicas, mesmo que 
vindos de pessoas conhecidas.

Seja cuidadoso ao acessar seu 
webmail: digite a URL diretamen-
te no navegador.

Armazene e-mails confidenciais 
em formato criptografado.

REDUZA A 
QUANTIDADE 
DE DADOS 
SOBRE VOCÊ 
NA INTERNET

Você sabia que todas as vezes 
que acessa seus equipamentos 
e “entra na Internet” alguns 
de seus dados são de alguma 
forma fornecidos? Cada vez 
que acessa um site, assiste a 
um vídeo ou compra algo, deixa 
marcas de sua passagem. Essas 
marcas são chamadas vestígios, 
rastros ou pegadas digitais e 
podem ser usadas para criar 
sua reputação online e definir 
seu perfil comportamental.
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DADOS QUE VOCÊ DIVULGA

Pense bem antes de divulgar algo, 
pois depois será difícil de excluir.
Seja seletivo ao aceitar seus 
contatos nas redes sociais.
Ao preencher cadastros ques-
tione-se sobre a real necessida-
de de fornecer todos os dados, 
e de a instituição retê-los.

DADOS COLETADOS 
SOBRE VOCÊ

Use conexões seguras.
Seja seletivo ao baixar 
aplicativos.
Observe as configurações de 
privacidade de seus aplicativos 
e navegadores.
Ao acessar sites, procure limitar 
a coleta de dados por cookies:
• preferencialmente, autorize 

somente aqueles essenciais 
ao funcionamento da sessão.

Limpe frequentemente o histó-
rico de navegação

INFORME-SE 
SOBRE SEUS 
DIREITOS

A LEI GERAL DE PROTEÇÃO 
DE DADOS (LGPD)

A LGPD foi criada para que o 
indivíduo tenha controle sobre 
seus dados pessoais e saiba 
como esses dados são tratados 
por organizações públicas, 
privadas e terceiros.

Segundo a LGPD, são 
considerados dados pessoais 
aquelas informações 
relacionadas à pessoa natural 
identificada ou identificável.

Como titular de dados pessoais, 
você tem diversos direitos 
garantidos pela LGPD, como os 
definidos no art. 18.

Informe-se sobre a LGPD, 
conheça seus direitos e saiba 
como agir de forma adequada e 
segura: https://www.gov.br/anpd
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O QUE SÃO DADOS 
PESSOAIS?

Dados pessoais são todas as 
informações que são usadas 
para sua identificação. Normal-
mente, os mais importantes são 
os mais comuns: nome, CPF, 
identidade, endereço, telefone 
etc. Porém, alguns dados são 
considerados sensíveis.

Dados pessoais sensíveis são 
aqueles relacionados à origem 
racial ou étnica, convicção reli-
giosa, opinião política, filiação 
a sindicato ou à organização 
de caráter religioso, filosófico 
ou político, referentes à saúde 
ou à vida sexual, genéticos ou 
biométricos.

COMO A 
FHEMIG 
USA SUAS 
INFORMAÇÕES?

As informações coletadas têm 
as seguintes finalidades:
• Fornecer um serviço 

solicitado;
• Cumprir a lei e os 

processos legais;
• Proteger os direitos 

e interesses públicos 
de saúde;

• Responder às solicitações 
e consultas, inclusive sobre 
informações pessoais;

• Proteger, identificar e 
prevenir fraudes, roubos 
e outras atividades 
criminosas, reclamações e 
outras responsabilidades. 
Nesse caso, para fins 
estritamente necessários 
para proteger os 
usuários do Sistema 
Único de Saúde - SUS;

• Cumprir e fazer cumprir as 
obrigações legais aplicáveis, 
os padrões relevantes do 
setor e nossas políticas, 
incluindo a própria Política 
de Privacidade da Fhemig.
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A FHEMIG COMPARTILHA 
SUAS INFORMAÇÕES?

As informações coletadas po-
dem ser compartilhadas entre 
as unidades assistenciais da 
Fhemig, além das entidades 
governamentais, para os fins 
descritos anteriormente:
• Sistema Único de 

Saúde - SUS;
• Ministério da Saúde;
• Secretaria de Estado 

de Saúde - SES-MG;
• Outras entidades quando 

exigido pela lei ou con-
forme necessário para 
o interesse público.

COMO AS INFORMAÇÕES 
SÃO PROTEGIDAS?

A Fhemig se compromete a 
aplicar as medidas técnicas e 
institucionais para proteger os 
dados pessoais de acessos não 
autorizados e em isituações de 
destruição, perda, alteração, co-
municação ou difusão de dados.
Para a garantia da segurança, 
serão adotadas soluções que 
levem em consideração: as téc-
nicas adequadas; os custos de 
aplicação; a natureza, o âmbito, 
o contexto e as finalidades do 
tratamento; e os riscos para os 
direitos e liberdades do usuário, 
conforme as leis vigentes no 
território nacional.

QUAIS SÃO OS SEUS 
DIREITOS?

Nos termos da legislação apli-
cável, o titular do dado poderá:
• Ter a confirmação da exis-

tência de tratamento;
• O acesso aos dados;
• A correção de dados 

incompletos, inexatos 
ou desatualizados;

• A anonimização, bloqueio ou 
eliminação de dados desne-
cessários, excessivos ou tra-
tados em desconformidade;

• A obtenção de informa-
ções sobre as entidades 
públicas com as quais 
o site da Fhemig com-
partilhou seus dados;

• A informação sobre a pos-
sibilidade de não fornecer 
o seu consentimento, bem 
como de ser informado 
sobre as consequências, 
em caso de negativa;

• A revogação do 
consentimento.

Importante esclarecer que algu-
mas atividades da Fhemig são 
regidas por legislação especí-
fica, o que pode influenciar no 
tratamento dos dados pessoais 
realizados.

Caso necessite de qualquer au-
xílio para exercer seus direitos, 
você poderá entrar em contato 
com a Fhemig.
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POR QUANTO TEMPO A 
FHEMIG MANTEM SUAS 
INFORMAÇÕES?

A Fhemig manterá os dados 
pessoais somente pelo tempo 
necessário para cumprir com 
as finalidades apresentadas 
anteriormente. Todos os dados 
coletados serão excluídos dos 
bancos de dados da Fundação 
assim que for solicitado, ou 
quando estes não forem mais 
necessários ou relevantes. Salvo 
quando houver qualquer outra 
razão para a sua manutenção, 
como obrigação legal de reten-
ção de dados ou necessidade 
de preservação destes para res-
guardo de direitos da Fhemig.

BENEFÍCIOS 
E DIREITOS 
TRAZIDOS 
PELA LGPD

A LGPD dá a você o direito de 
saber exatamente como seus 
dados são tratados, quais dados 
são coletados e o porquê e com 
quem eles são compartilhados.

Organizações públicas e 
privadas devem disponibilizar 
informações claras que o 
ajudem a compreender os 
termos de consentimento e 
as bases legais que apoiam o 
tratamento dos seus dados.

A LGPD traz maior segurança 
jurídica, ao fornecer 
mecanismos para que você 
tenha controle sobre quais 
dados seus são coletados 
e como são usados.
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CASO PRECISE, 
ENTRE EM CONTATO

Você pode entrar em contato com a 
Fhemig para atualizar suas preferências, 
corrigir suas informações, enviar uma 
solicitação ou fazer perguntas.

Fundação Hospitalar do Estado 
de Minas Gerais - Fhemig
Cidade Administrativa de Minas Gerais
Rodovia Papa João Paulo II, 4001. - Serra Verde

Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil - CEP 31.630-901

Sessão Fale Conosco em
www.fhemig.mg.gov.br/fale-conosco

Para fazer qualquer solicitação sobre os seus 
dados pessoais: lgpd@fhemig.mg.gov.br

Encarregado (DPO): lgpd@fhemig.mg.gov.br

Fonte:

Seplag - Governo de Minas Gerais

Centro de Estudos, Resposta e Tratamento 
de Incidentes de Segurança no Brasil

Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD




