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POLÍTICA DE PRIVACIDADE / TABELA DE FINALIDADES                   

Fluxo da Informação 
(processo) 

Categoria de 
Titulares Grupo de 

Dados Dados Finalidade Base Legal Armazenamento Descarte 

Atendimento a Clientes, 
Agendamentos domiciliar 
e pré-cadastro, Execução 
de Exames e Notificações 

compulsórias para 
Vigilância Epidemiológica 

Clientes 

Identificação 

Nome completo,  
Nome social,  
Data de 
nascimento, 
RG, CPF, Sexo, 
Número Cartão 
Convênio 

Cadastramento ou Identificação do Cliente no 
sistema LIS, para realização de Exames 
Laboratoriais. Inclusive para agendamentos e pré-
cadastro. 
 
Solicitar autorização para execução de exames 
conforme orientação dos Planos de Saúde 
 
Identificação da Amostra e realização das análises 
de resultados. 
 
Realizar o faturamento dos exames contra Planos 
de Saúde conveniados 
 
Para emissão e envio da Nota Fiscal em caso de 
exames particulares.  
 
Notificação de resultados críticos a Vigilância 
Epidemiológica conforme determinação da ANVISA 

Tutela da 
saúde, em 
procedimento 
realizado por 
profissionais de 
saúde, serviços 
de saúde ou 
por 
autoridades 
sanitárias; e 
 
Cumprimento 
de obrigação 
legal ou 
regulatória 
pelo 
Controlador. 

Todos os dados 
de clientes e 
resultados de 
exames ficam 
armazenados no 
sistema Shift-LIS.  

Não há uma rotina 
de descarte 
automática. Os 
dados ficam 
armazenado 
enquanto o 
cliente estiver 
ativo ou se 
solicitar sua 
exclusão. 
 

 

 

 

 

 
 Contato 

E-mail Enviar da Nota Fiscal (particular) e recuperação de 
senha do sistema e-LIS (consulta de exames online) 

Endereço Necessário para emissão da Nota Fiscal (particular) 

Telefone 
(Residencial, 
Comercial e 
Celular) 

Utilizado para contato com o Cliente em caso de 
necessidade de recoleta ou outras dúvidas 
referentes a prestação do Serviço. 
O telefone celular é utilizado para envio de SMS 
informando quando os exames estão prontos. Este 
é opcional e pode ser desativado quando solicitado 
pelo cliente. 
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Requisição 
Médica 

Requisição de 
exames Obter a lista de exame a serem feitos 

Exames 
Especiais 

Peso, Altura, 
Medicação em 
Uso, Abstinência 
sexual, Data última 
menstruação 

Dados necessários para Testes Funcionais 
Hormonais e exames especiais 

Médico CRM, Nome, 
Telefone 

Dados do médico solicitante dos exames para 
comunicação de resultado crítico. Solicitação de 
exame confirmatório. 

Resultados Resultados de 
Exames 

Os resultados de exames produzidos pelo Hemos 
durante a análise de amostras, bem como dados 
para identificação do Cliente e do Médico são 
compartilhados com a UNIMED BLUMENAU através 
do sistema RES, que tem por finalidade propiciar ao 
titular a disponibilidade e o compartilhamento dos 
seus dados, além de aperfeiçoar o apoio ao ato 
médico no atendimento do titular, oportunizando 
ainda à UNIMED BLUMENAU a análise dos dados 
para gestão e promoção da saúde, prevenção de 
riscos e doenças, ações de medicina preventiva, 
gerenciamento de crônicos, saúde ocupacional, 
maior velocidade no atendimento emergencial e 
outros serviços correlatos direcionados ao próprio 
titular. 
 
Este compartilhamento só ocorre com o 
consentimento expresso e inequívoco do titular 
beneficiário da UNIMED BLUMENAU, através dos 
canais disponibilizados por ela. 

Mediante o 
fornecimento 
de 
consentimento 
pelo titular. 

Os dados 
compartilhados 
ficam 
armazenados no 
sistema RES, 
provido e 
administrado 
pela Unimed 
Blumenau. 

Os dados ficam 
armazenados 
enquanto o 
Beneficiário 
mantiver o seu 
consentimento. 
Caso solicite a 
revogação do 
consentimento 
eles são excluídos. 

Admissão de 
Colaboradores Colaboradores Identificação 

Nome Completo, 
Data de 
Nascimento, RG, 
CPF, Carteira de 
trabalho, PIS, 
Título de Eleitor, 
Carteira de 
Motorista, 
Certidão de 

Cadastramento do colaborador no sistema de RH da 
Contabilidade e Abertura de uma Ficha Registros 
para realização das rotinas trabalhistas pertinentes 
e informações ao e-Social 

Execução de 
contrato ou de 
procedimentos 
preliminares 
relacionados a 
contrato do 
qual seja parte 
o Titular, sob 
sua 

Os documentos 
do novo 
colaborador são 
digitalizados e 
enviado para a 
contabilidade, 
que faz o 
processo de 
admissão, 

A Ficha de 
Registro fica 
armazenada por 
30 anos após a 
rescisão. 
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Casamento, Foto 
3x4 

solicitação;Cu
mprimento de 
obrigação legal 
ou regulatória 
pelo 
Controlador. 

cálculo de folha, 
férias, 13º 
Salário e outras 
rotinas 
trabalhistas.A 
Ficha de Registro 
é impressa e fica 
armazenada no 
setor 
administrativo, 
juntamente com 
os documentos 
referentes a 
saúde, benefícios 
e formação, com 
acesso exclusivo 
pelo pessoal do 
setor. 

Contato 

Endereço 
Telefone 
(Residencial e 
Celular) 
E-mail 

Dependentes 

Cópia de certidão 
de nascimento 
(filhos), RG e CPF 
dos dependentes 

Dados 
Bancários 

Banco, Agência e 
Conta bancária 

Saúde 

Carteira de 
vacinação e 
Atestado de Saúde 
ocupacional 

Seguir obrigatoriedade conforme o PCMSO 

Benefícios 

Cópia do cartão 
Vale transporte Recarga do benefício de vale transporte 

Nota fiscal ou 
boleto da 
mensalidade 
escolar 

Comprovar pagamento da mensalidade para 
reembolso do Auxílio Educação 

Formação 

Histórico/Diploma 
acadêmico Comprovar formação do colaborador. 

Registro no 
Conselho (COREN, 
CRF, CRBM) e 
Carteirinha 

Comprovar formação do colaborador para exercer a 
função. Cadastro na Contabilidade 

Contratos 

Contrato de 
trabalho 

Registrar vínculo empregatício com a empresa 

Ficha de Registro 
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Recrutamento e Seleção Candidatos Identificação 
e Contato 

Currículo contendo 
dados pessoais e 
de contato do 
candidato 

Realizar seleção e entrevistas de candidatos 

Interesses 
legítimos do 
controlador, 
para avaliação 
de perfil 
profissional 
com o objetivo 
de contratação 
de pessoal. 

São impressos e 
ficam arquivados 
na pasta do RH 
no setor 
administrativo, 
com acesso 
exclusivo pelo 
pessoal do setor. 

Os currículos são 
armazenados por 
pelo menos um 
ano e 
posteriormente 
descartados. 

Gestão de Terceirizados Terceiros 

Identificação 

Nome completo, 
Data de 
nascimento, RG, 
CPF, CNH Gestão de contratos e controle de vencimento da 

CNH (courries).  

Execução de 
contrato ou de 
procedimentos 
preliminares 
relacionados a 
contrato do 
qual seja parte 
o Titular, sob 
sua solicitação; 
 
Cumprimento 
de obrigação 
legal ou 
regulatória 
pelo 
Controlador 

Os documentos 
de terceiros 
ficam 
armazenados em 
pasta própria no 
setor 
administrativo, 
com acesso 
exclusivo pelo 
pessoal do setor. 

São descartados 
quando o terceiro 
deixa de prestar o 
serviço contratado 

Contato 
Telefone 
(Residencial e 
Celular) 

Saúde Carteira de 
vacinação Seguir obrigatoriedade conforme o PCMSO 

Contratos 

Cópia da Ficha de 
Registro da 
empresa 
terceirizada 

Comprovar vínculo com empresa terceirizada 

 


