
Estamos 
conformes 
à LGPD!
Veja o que isto significa



Somos
Operadores
de Dados
A med.driven exerce, preponderantemente, 
o papel de Operador na prestação de 
serviços:

• Todos os dados pessoais processados são 
obtidos junto ao Cliente; 

• Esses dados são tratados apenas 
conforme as ordens do Cliente; 

• A inserção, alteração e deleção dos dados 
obedecem à determinação do Cliente; 

• Não temos interesse, não utilizamos e nos 
obrigamos a não utilizar os dados cedidos. 



1. Obedecemos 
ao Princípio  
da Finalidade

Tratamos os dados pessoais sempre de 
acordo com as finalidades previamente 
informadas ao Cliente, e somente:

• Para o cumprimento de obrigação legal 
ou regulatória pelo Cliente; 

• Quando necessário para a execução  
do Contrato; 

• Para a proteção da vida ou da 
incolumidade física do titular dos dados 
ou de terceiro. 
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2. Obedecemos 
ao Princípio da 
Adequação e 
Necessidade
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• Nossas soluções foram desenhadas para 
operar com o mínimo de informações 
pessoais necessárias; 

• Apenas dados estritamente adequados e 
necessários são processados pelas nossas 
ferramentas; 

• Não são feitas extrapolações, inferências 
indevidas, monitoramento pessoal ou 
perfilamento de indivíduos a partir dos 
dados cedidos pelo Cliente.   



3. Obedecemos 
ao Princípio da 
Transparência, 
Qualidade e Livre 
Acesso aos Dados
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• Nossas soluções são concebidas para prover 
a transparência de livre acesso aos dados 
pelo Cliente. Todos os tratamentos  de 
dados seguem padrões transparentes e 
previsíveis com garantia de qualidade; 

• Estabelecemos procedimentos para 
atendimento pelo Encarregado de 
Dados que garantem o fornecimento de 
informações, comunicações e relatórios 
sobre os dados cedidos pelo Cliente.    



4. Fornecemos 
prontamente 
Informações 
sobre o 
Tratamento  
de Dados
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• Informações sobre as finalidades 
específicas do tratamento de dados; 

• Quanto à forma e duração do tratamento; 

• Sobre as responsabilidades dos agentes 
que realizam o tratamento; 

• E sobre os direitos do titular dos dados.   



5. Tratamento 
de Dados 
Pessoais 
Sensíveis

6. Política
de Privacidade
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A med.driven não realiza tratamento de dados 
pessoais sensíveis, tampouco de crianças 
e adolescentes. Não é possível a utilização 
das soluções da med.driven para finalidades 
discriminatórias.  

Possuímos uma política de privacidade própria 
e exclusiva para o tratamento dos dados 
pessoais que coletamos. 

Baixe aqui a Política de Privacidade

https://6753998e-e066-4555-a081-1c9b24cea3ce.usrfiles.com/ugd/675399_c022773ba5ca42579be2bdd1d4c3f51b.pdf


7. Data 
Protection 
Officer  

8. Contratos de 
Confidencialidade
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Contamos com um DPO capacitado para 
exercer as atividades previstas na LGPD.
 

Firmamos contratos de confidencialidade com 
nossos colaboradores e terceirizados. 



9. Cloud

10. SLD
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• A med.driven é parceira Azure. Utilizamos 
a modalidade IaaS (Window 10 Server, SQL 
Web, Firewall, Antivirus e VPN); 

• Nossas soluções de software utilizam 
arquitetura de micro serviço, garantindo 
escala, redudância e segurança. 

• A med.driven é adepta do SDL (Security 
Development Lifecycle) ou Ciclo de 
Desenvolvimento Seguro.  

• O SDL é um processo de desenvolvimento 
adotado pela Microsoft que envolve o uso 
de diversos produtos e atividades visando a 
criação de um sistema mais seguro.  



11. Inventário
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• Mantemos um inventário de todos os dados 
tratados, quais dados serão anonimizados, 
quem são os reponsáveis pelos dados por 
parte do cliente e da med.driven e quais 
pessoas tem algum tipo de interação com 
esses dados; 

• O inventário é alimentado conforme 
demanda (ativação de novos clientes, 
alteração contratual, alteração dos 
responsáveis, etc.).



12. Governança 
no Tratamento 
de Dados

13. Avaliação 
Periódica de 
Vulnerabilidades
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Temos normas de segurança, procedimentos e 
aplicações educativas para mitigação de riscos 
no tratamento de dados. Nossos processos de 
tratamento de dados possuem rastreabilidade 
do início ao fim.

Realizamos revisões preventivas semestrais, 
buscando detectar vulnerabiliades no nosso 
software , infraestrutura e processos internos, 
visando tomar providências imediatas para a 
sua solução.



14. Plano de 
Comunicação 
para Incidente 
de Segurança

15. Validação 
do Término 
do Contrato 
de Tratamento
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Atuamos para mitigar incidentes de segurança 
que acarretem risco ou dano ao Cliente. 
Elaboramos planos de contingência e de 
comunicação ao cliente.

A med.driven elimina todos os dados tratados 
e entrega relatórios que evidenciam sua 
eliminação ao término do contrato.



16. Segurança 
da Informação
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Aplicamos medidas de segurança da 
informação aptas a proteger os dados de 
acessos não autorizados e de situações 
acidentais ou ilícitas.  A med.driven utiliza uma 
combinação de mecanismos físicos e lógicos 
para o controle de acesso à informação. 
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