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Informativo para o Paciente/ Titular dos dados sobre a Lei Geral de Proteção de 
Dados - LGPD

1) O que é a LGPD?

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é uma norma federal aprovada em 2018 e que entrou em 
vigor em Agosto de 2020. Ela estabelece regras para o uso, coleta, armazenamento e 
compartilhamento de dados dos usuários por empresas públicas e privadas como a  Clínica FISIOT.
 O principal objetivo é garantir mais segurança, privacidade e transparência no uso de informações 
pessoais. Com a nova legislação, você paciente, passa a ser intitulado TITULAR dos dados. Tendo direito 
de saber antes de fornecer quais os dados serão coletados, para que, quanto tempo serão utilizados e 
como serão descartados.

2) Quais os direitos dos pacientes / titulares dos dados:

1. O direito de ser informado: Ser  informado  sobre quais  dados serão coletados,  por quê,
por quem, com que finalidade e para onde os dados serão enviados.

2. O direito de acesso: Poder ver os dados pessoais que estão sendo mantidos sobre o titular
 dos dados

3. Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados: Obter a correção dos dados 
se eles estiverem errados ou imprecisos

4. Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados 
em desconformidade:  tem o direito de pedir a anonimização, bloqueio ou eliminação, caso os 
dados pessoais tratados pela empresa se mostrem 1) desnecessários para a finalidade que 
justifica a realização do tratamento; 2) excessivos em relação ao necessário para alcance da 
finalidade; 3) em desconformidade, ou seja, caso não estejam sendo tratados para finalidades 
específicas ou o tratamento não seja justificável por nenhuma base legal.

5. O direito de restringir o processamento: Pausar o processamento dos dados, se houver 
motivo para isso

6. O direito à portabilidade dos dados: Obter os dados de forma transportável e movê los 
para um computador / processador alternativo

7. Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as 
consequências da negativa: Impedir que os dados sejam processados e saber as 
consequências da negação do consentimento.

mailto:clinicafisiot@gmail.com
https://www.infranewstelecom.com.br/anonimizacao-pseudonimizacao-e-criptografia-perguntas-frequentes-definicoes-e-o-que-diz-a-lgpd/


FISIOT
Clínica de Fisioterapia e Estética Geral  Ltda.   RE/789/MG                                        

R. DR. BENJAMIM VIEIRA  N:27  JOANA D’ARC  
LAGOA SANTA  _   MINAS GERAIS CEP.33.400-000

 TELEFONE .  (031) 3681.3618 /  WHATSAPP-  98576.0375
FACEBOOK :  FISIOT FISIOTERAPIA   INSTAGRAN :  @FISIOT FISIOTERAPIA

EMAIL  CLINICAFISIOT@GMAIL.COM
SITE:  WWW.FISIOTCLINICAFISIOTERAPIA.COM.BR

8. Tomada de decisão automatizada e perfilagem: Ter um humano envolvido em decisões 
importantes.

9. Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular: solicitar a 
eliminação dos seus dados da base da empresa. É importante ressaltar, todavia, que esse 
direito não é absoluto: dados necessários para cumprimento de obrigação legal ou regulatória, 
bem como dados financeiros e outros tratados com finalidade legítima que transcende a 
vontade do titular não devem ser excluídos. Em hipótese de requisição desse direito, devem 
ser eliminados dados relacionados ao consentimento do titular, como para fins de marketing 
ou cadastro.

10.Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso 
compartilhado de dados: saber com quem os seus dados estão sendo compartilhados. Aqui, 
temos presente o princípio da transparência. 
 

11.Revogação do consentimento:  O consentimento pode ser revogado a qualquer 
momento mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado. 
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