
 

 

PORTARIA FUNDAHC N.º 014/2022 

A Diretora Executiva da Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG – 

FUNDAHC, no uso de suas atribuições legais e estatuárias nos termos do Artigo 23, Inciso XI, 

visando à conformidade da Gestão Institucional da Fundação, quanto à execução das 

atividades que lhe compete; 

RESOLVE: 

Nomear o Sr. Lucymar da Cunha, Chefe do Setor de Tecnologia da 

Informação da FUNDAHC para exercer a função de encarregado pelo tratamento de dados 

pessoais da Fundação, conforme preconizado no art. 5º, VIII, da Lei nº 13.709, de 14 de 

agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, sendo que a sua função 

principal é a mediação entre a Fundação, os titulares dos dados pessoais (funcionários, 

fornecedores e clientes) e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD. 

Para desempenho dessas funções o encarregado pelo tratamento de dados 

pessoais da FUNDAHC esta apto a desempenhar as atividades elencadas no art. 41, §2º, 

incisos I ao IV, da Lei nº 13.709/2018, a saber: 

Função 1: aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e 

adotar providências (art. 41, inciso I do parágrafo 2º ). 

Função 2: receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências (art. 41, 

inciso II, do parágrafo 2º. 

Função 3: orientar os funcionários e os contratados da Entidade a respeito das práticas a 

serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais (art. 41, inciso III do parágrafo 2º). 

Função 4: executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas 

em normas complementares (art. 41, inciso IV do parágrafo 2º). 

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura. 

FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG - FUNDAHC, aos 

doze dias do mês de agosto de 2022. 

 

 

Lucilene Maria de Sousa 

                                                        Diretoria Executiva da FUNDAHC 
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