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NOTICIAS

A Unimed Extremo Sul trata os dados pessoais com prioridade e tem compromisso com o
cumprimento das leis que os protegem. A LGPD (Lei 13.709/2018) tem o objetivo de

garantir mais privacidade e controle dos dados pessoais de cada indivíduo. Vejamos abaixo
alguns termos e suas definições, que estão presentes quando o assunto é proteção de

dados.

DADOS PESSOAIS: Qualquer informação que torne uma pessoa física identificada ou
identificável como, por exemplo, nome, RG, CEP, CPF, telefone, e-mail, CTPS, perfil da rede

social, dados bancários, dentre outros.

TRATAMENTO DE DADOS: Toda atividade realizada com os dados pessoais como a coleta,
produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição,

processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da
informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

TITULAR: Pessoa a quem se referem os dados pessoais tratados pela Unimed Extremo Sul.
Por exemplo, você em nossa relação de prestação de serviços de planos de saúde.

CONTROLADOR: Empresa, pessoa física ou entes reguladores, responsáveis pelo tratamento
do dado pessoal. Por exemplo, a Unimed Extremo Sul é controladora dos dados dos seus

beneficiários, e, portanto, define a finalidade e os dados que serão tratados.

Conhecer acerca do tratamento de dados pessoais é fundamental para o exercício dos seus
direitos! Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso Encarregado pela proteção de

dados, através do e-mail: dpo@unimedextremosul.com.br.

LGPD
Lei Geral de Proteção de Dados

FALE
CONOSCO

O FALE CONOSCO é o seu canal de relacionamento direto com a Unimed
Extremo Sul para registrar queixas, solicitar esclarecimentos e denunciar falhas
no atendimento do seu plano de saúde. Acessos: formulário eletrônico no site
www.unimedextremosul.com.br, telefone 73 3263.8000 ou presencialmente na
sede, em horário administra�vo.

mailto:dpo@unimedextremosul.com.br


Acesse o site para informações sobre rede de atendimento: guia médico on line, exclusões/subs�tuições.

Canais de Relacionamento com o Cliente acesse www.unimedextremosul.com.br

Unimed Extremo Sul Coopera�va de Trabalho Médico
Av. Pres. Getúlio Vargas, 1245 - Monte Castelo - 45.990-900  - Teixeira de Freitas/BA - T 73 3263.8000 
Material desenvolvido pelo Setor de Marke�ng. Distribuição gratuita aos beneficiários, enviado junto aos boletos/faturas.CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

Ouvidoria
A Ouvidoria é um canal recursal; portanto, o beneficiário deve, inicialmente,
procurar o FALE CONOSCO para registrar seu relato. O acesso é exclusivamente
pelo formulário eletrônico no site www.unimedextremosul.com.br. A Ouvidoria
não tem atuação operacional, mas busca con�nuamente a melhoria dos processos
da operadora a par�r dos relatos dos seus clientes.

@unimedextremosul
NOSSO INSTAGRAM OFICIAL

O Hospital Sobrasa - Teixeira de Freitas/BA - ampliou o horário
de atendimento do pronto-socorro infantil: 7h às 19h, todos os
dias da semana, inclusive finais de semana e feriados.

REAJUSTES DOS PLANOS INDIVIDUAIS
E COBRANÇAS RETROATIVAS

As mensalidades dos planos de saúde individuais são reajustadas,
anualmente, pelo índice divulgado pela ANS. A Unimed Extremo Sul já
recebeu a autorização para aplicação do reajuste deste ano (Ofício GEAR

nº 18/2022/GEFAP/GGREP/DIPRO/ANS de 08 de março de 2022), assim que o percentual for
divulgado pela própria Agência. Lembrando: o reajuste refere-se ao
período de MAI/22 a ABR/23 e é aplicado obedecendo ao mês de
aniversário de cada contrato. Caso a ANS demore na divulgação do
índice, haverá cobrança retroativa para os contratos que fizeram
aniversário a partir do mês de Maio.
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