
 
 

Como as operadoras odontológicas podem se preparar para a LGPD? 

O assunto será discutido em live gratuita no próximo dia 18  

 

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) vem para regular as atividades de empresas 

que usam e armazenam dados pessoais de seus clientes e é um marco que vai causar 

grande impacto, inclusive na odontologia suplementar, sendo imprescindível saber das 

dificuldades a serem enfrentadas, sobretudo porque, futuramente, operadoras que não 

estiverem em conformidade com as regras exigidas poderão sofrer com aplicações de 

multas. 

Pensando nisso, o SINOG, entidade que representa os planos odontológicos em 

atuação no país, vai reunir especialistas para discutir as adaptações da lei durante a live 

“LGPD na Odontologia Suplementar”, no dia 18 de agosto, às 17 horas.  

Os especialistas vão debater o tema com o propósito de oferecer uma visão macro da 

LGPD e sua importância, além das possíveis dificuldades que as operadoras 

odontológicas podem ter com as demandas exigidas pela Lei.  Para participar, basta se 

inscrever no link https://bit.ly/2XLRQA5 

Presenças confirmadas 

Com mediação de André França, Superintendente Jurídico, Compliance e DPO do 

Grupo OdontoPrev, os especialistas abaixo vão debater o tema e proporcionar uma 

conversa com conteúdo especializado e em dia com o assunto em questão: 

Angélica Carlini, Doutora em Direito e Advogada no mercado de seguros 

Tae Young Cho, Sócia fundadora da GCAA, especialista em implantação de programas 

de governança e de privacidade de dados, com ampla experiência em direito 

empresarial 

Rodrigo Aguiar, Diretor de Desenvolvimento Setorial da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) 

André Chidichimo de França (mediador), Superintendente Jurídico, Compliance e 

DPO do Grupo OdontoPrev 

 

https://bit.ly/2XLRQA5


 
 

Manual de apoio 

O SINOG também elaborou o Manual de Orientação da Lei Geral de Proteção de 

Dados, disponível apenas para as empresas associadas à instituição, que traz as 

melhores práticas e orientações para que se adaptem à nova realidade. O objetivo 

é munir as operadoras de informações que possam auxiliá-las, protegendo assim 

os dados de seus colaboradores, beneficiários e fornecedores. O material pode 

ser acessado diretamente no site do SINOG, seção biblioteca. 

Serviço: 
Live – LGPD na Odontologia Suplementar 
Data: 18 de agosto, terça-feira 
Horário: 17h00 
Investimento: Gratuito 
Inscrições: https://bit.ly/2XLRQA5 
  

 

Sobre o SINOG   

O Sindicato Nacional das Empresas de Odontologia de Grupo foi criado em 1996 com o objetivo de 

atuar como agente de crescimento e aprimoramento das empresas de assistência odontológica, 

colaborar no desenvolvimento técnico-científico da categoria, definir padrões mínimos de qualidade e 

de gestão, divulgar e ampliar o conceito de plano odontológico como agente facilitador do acesso à 

assistência de saúde bucal da população e promover a integração das empresas junto à classe 

odontológica. Atualmente, a entidade reúne operadoras de planos odontológicos em todo o país, 

responsáveis pelo atendimento a 25,3 milhões de beneficiários. 

 

 

 
  XCOM 
  Agência de Comunicação do SINOG 
 

Fabiana Treu  
Fabiana.treu@xcom.net.br 
(11) 96827.1477 

Carina Baladi 
Carina.Baladi@xcom.net.br 
(11) 95919.8467 

Alexandre Tsuneta 
Alexandre.tsuneta@xcom.net.br   
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