
 

COMUNICADO SOBRE ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA AMIB À  

LGPD BRASILEIRA 

A entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira (Lei no. 

13.709/2018, que regulamenta o tratamento de dados pessoais no território 
brasileiro, marcou o início de um novo período de readequação e reeducação para 
todos os envolvidos no tratamento desses dados. 
 
A LGPD apresenta um conjunto de obrigações, responsabilidades e novos direitos que 
fazem parte de uma nova realidade e rotina diária de todos os brasileiros, vindo a 
equalizar o tratamento de dados pessoais, que, dia a dia, torna-se mais relevante e 
complexo, tanto no âmbito privado quanto no público. 
 
Nesse cenário, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira – AMIB reafirma o seu 
compromisso com a proteção de dados pessoais e a privacidade de todos os seus 
associados, voluntários, coordenadores e instrutores, colaboradores, gestores, 
parceiros de negócios e demais pessoas relacionadas com a associação. 
 
Em complemento às medidas já adotadas ao longo da história da instituição, que 
sempre prezou pela segurança das informações, novas medidas e ações estão sendo 
desenvolvidas para manutenção do constante respeito e a devida adequação legal 
quanto aos dados pessoais tratados pela AMIB. 
 
Assim, informamos a nomeação de Aparecida Ferreira de Freitas, Gerente 
Administrativo-Financeiro, para a função de DPO - Data Protection Officer da AMIB, 
que desenvolverá um trabalho de planejamento e orientação durante as próximas 
fases de adequação da AMIB à LGPD. 
 
Aparecida irá atuar ainda como elo de contato entre os titulares dos dados e a AMIB, 
naquilo que for relacionado ao tratamento de dados pessoais, inclusive demandas 
envolvendo os direitos e garantias previstas em lei. 
 
Salienta-se, também, que o DPO ficará à disposição de todos para contribuir com 
esclarecimentos de dúvidas e orientações sobre o tratamento de dados existentes 
e/ou futuros, por meio do seguinte endereço de e-mail: dpo@amib.org.br e/ou por 
meio de agendamento para contato direto (presencial e/ou virtual). 
 
Ademais, um Grupo de Trabalho para Adequação à LGPD foi formado, para se buscar 
as melhores práticas, implementações técnicas e adequações jurídicas, com o 
objetivo de garantir o respeito ao previsto em Lei e, principalmente, a proteção de 
garantias e direitos dos titulares de dados pessoais quanto ao seu tratamento. Esse 
grupo é composto por: Leandro Nascimento - Coordenador de TI, Daniela Almeida – 
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Assistente Administrativa de Relacionamento com Associados e Regionais, Cleia Souza 
Silva (Assistente Administrativa) e um Representante da área Jurídica. 
 
Por fim, informa-se que a AMIB, prezando pelo princípio da transparência, e sem 
prejuízo de contato direto com o DPO, será desenvolvido um conjunto de avisos e 
ferramentas, que visam permitir a execução e esclarecer sobre os direitos e garantias 
envolvidos no tratamento de dados pessoais pela associação. 
 
 
São Paulo, 02 de agosto de 2021. 
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