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O QUE SÃO
DADOS PESSOAIS

QUEM É IMPACTADO

?

QUANDO ENTRA
EM VIGOR

Informação relativa a uma
pessoa singular
identiﬁcada ou
identiﬁcável por uma ou
mais referências.

Todas as organizações que
façam a gestão de dados
pessoais de cidadãos da
União Europeia,
independentemente de
serem ou não originárias
da região.

Ip’s e Dispositivos

?

Cumprimento
obrigatório a partir de 25
de maio de 2018.

Localização

DADOS
PESSOAIS
Culturais
e Sociais

Genéticos e
Biomédicos

Pseudonomizados

Financeiros

Mentais

Online

EM PORTUGAL A FISCALIZAÇÃO É FEITA PELA CNPD
COMISSÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

O QUE FAZER PARA
CUMPRIR?

Obtenção de consentimento especíﬁco para
utilização dos dados pessoais

Recolha de dados pessoais para ﬁns
explícitos e legítimos ou interesse público

Garantia que entidades Subcontratantes de
tratamento de dados estão em conformidade
com o RGPD e respondem pela sua segurança

Tratamento dos dados de forma segura,
(proteção contra o tratamento não autorizado
ou ilícito e contra a perda, destruição ou
daniﬁcação acidental)

Adoção “Privacy by design e by default” no
desenvolvimento de novos produtos e sistemas

Reporte de violações de dados
(data breaches) em 72 horas

Análises de impacto de proteção
de dados no caso de alto risco

Direito dos titulares a aceder aos dados,
a pedir a sua atualização, portabilidade
ou eliminação

QUAL O PAPEL DA

TECNOLOGIA

NA CONFORMIDADE E NÃO

VIOLAÇÃO DOS DADOS

Impedir as causas principais:
Proteção contra malware e ransomware.
Dados seguros mesmo em caso de roubo
ou perda de equipamentos.

Eliminar o erro humano - Dados seguros,
mesmo fora da rede e certiﬁcação de que
apenas as pessoas certas acedem a dados
sensíveis.

?

Agir no ponto de entrada –
Bloqueio automático de ataques no
perímetro da rede e encriptação de
emails.

Obter uma plataforma tudo em um Defesas tão coordenadas quanto os
ataques que protegem.

COMO MATERIALIZAR TUDO ISTO?
COM UMA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR, A INOVFLOW DISPONIBILIZA UM SERVIÇO RGPD COMPLETO
QUE INCLUI A VERTENTE JURÍDICA, TECNOLÓGICA, PROCESSUAL E DE NEGÓCIO.

SAIBA COMO PODEMOS AJUDÁ-LO A CUMPRIR O RGPD!
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