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Tratamento de dados pessoais pela Fundação Seade 

 
Como órgão de pesquisa da administração pública paulista, a Fundação Seade realiza 

tratamento de dados pessoais e de dados pessoais sensíveis. O tratamento tem como 

finalidade a produção de estatísticas demográficas, sociais e econômicas sobre o Estado 

de São Paulo e de informações para subsidiar a formulação, o acompanhamento e a 

avaliação de programas e políticas públicas, de acordo com as bases legais constantes 

nos incisos II, III e IV do art. 7º e alíneas “a”, “b” e “c” do art. 11, todos da Lei nº 

13.709/2017, a Lei Geral de Proteção de Dados. 

Para o exercício de suas competências e de sua missão institucional, previstas na lei nº 

1.866, de 4 de dezembro de 1978 e no decreto estadual nº 13.161, de 19 de janeiro de 

1979, e para o cumprimento de contratos, convênios e termos de cooperação, a 

Fundação Seade realiza o tratamento dos seguintes conjuntos de dados: 

1. Movimento do Registro Civil: informações relativas a nascimentos (nascidos 

vivos, natimortos e óbitos fetais) casamentos e óbitos, repassados mensalmente 

pelos Cartórios do Registro Civil à Fundação Seade por força do Provimento n° 

58/99 e suas alterações posteriores, da Corregedoria Geral de Justiça do Estado 

de São Paulo. 

2. Cadastros de beneficiários e de pacientes para vinculação com a base de óbitos 

e nascidos vivos (Unifesp): compartilhamento com os respectivos parceiros, no 

âmbito de convênios e termos de cooperação firmados com as seguintes 

entidades: 

a. Para cumprimento de obrigação legal ou regulatória e/ou execução de 

políticas públicas: 

i. SP Prev; 

ii. Secretaria de Estado da Saúde: 

1. Centro de Referência de Álcool, Tabaco e outras Drogas 

(CRATOD), 

2. Centro de Referência e Treinamento DST-Aids da Divisão 

de Vigilância Epidemiológica; 

iii. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; 

b. Para fins de pesquisa científica e/ou acadêmica: 

i. Universidade de São Paulo: 

1. Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica do Hospital 

Universitário 

2. Faculdade de Saúde Pública 

3. Departamento de Dermatologia da Faculdade de 

Medicina 

ii. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) 

iii. Fundação Zerbini/ Incor 

iv. Fundação Amaral Carvalho 
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v. Hospital A. C. Camargo 

vi. Fundação Oncocentro 

vii. Unifesp: Vinculação das bases de nascidos vivos e óbitos infantis 

por causas selecionadas, em convênio com a Universidade 

Federal de São Paulo 

 
3. Cadastros de telefones e endereços para aplicação de questionários em 

pesquisas sócio econômicas realizadas pela Fundação Seade. 

4. Questionários preenchidos das pesquisas realizadas pela Fundação Seade. 

5. Cadastros de endereços eletrônicos (e-mails) para envio de publicações e 

comunicações produzidas pela Fundação Seade. 

6. Dados administrativos ligados à gestão de pessoal e serviços da Fundação Seade. 

O tratamento de dados pessoais e de dados pessoais sensíveis pela Fundação Seade é 

realizado em ambiente seguro, nos termos de suas Políticas de Privacidade e Tratamento 

de Dados Pessoais e de Segurança de Informações, e é protegido pelo Protocolo de 

Confidencialidade formalizado em 2018. 

https://www.seade.gov.br/wp-content/uploads/2023/01/POLITICA-DE-PRIVACIDADE-E-TRATAMENTO-DE-DADOS-PESSOAIS.pdf
https://www.seade.gov.br/wp-content/uploads/2023/01/POLITICA-DE-PRIVACIDADE-E-TRATAMENTO-DE-DADOS-PESSOAIS.pdf
https://www.seade.gov.br/wp-content/uploads/2023/01/POLITICA-DE-PRIVACIDADE-E-TRATAMENTO-DE-DADOS-PESSOAIS.pdf
https://www.seade.gov.br/wp-content/uploads/2023/01/Politica-de-Seguranca-da-Informacao-PSI.pdf
https://www.seade.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/protocolo_de_confidencialidade_nov2019.pdf
https://www.seade.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/protocolo_de_confidencialidade_nov2019.pdf

