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O GDPR ENTRA EM 
VIGOR NO DIA
25 DE MAIO DE 2018



APLICA-SE EM 
TODA A 
UNIÃO EUROPEIA



AS SANÇÕES SÃO REALMENTE 
MUITO ELEVADAS



EXISTE UMA ALTERAÇÃO 
PROFUNDA NO QUADRO 
DOS DIREITOS E DEVERES



A SUA ORGANIZAÇÃO NECESSITA 
ENTRAR EM COMPLIANCE COM O GDPR



O GDPR BASEIA-SE NO PRINCÍPIO 
DA ACCOUNTABILITY



OS DATA BREACH SÃO DE NOTIFICAÇÃO 
OBRIGATÓRIA NAS 72 HORAS SEGUINTES 
AO CONHECIMENTO DE UMA VIOLAÇÃO 
DE DADOS



O DATA PRIVACY OFFICER 
É OBRIGATÓRIO EM CERTOS CASOS



PRINCÍPIOS DO GDPR

• Justiça, legalidade e transparência?
• Propósito limitado?
• Minimização de dados?
• Precisão?
• Limite à retenção de dados?
• Segurança dos dados?
• Responsabilidade?



O QUE NOS PREOCUPA NO GDPR



42%

Não ter uma forma 
de determinar 

quais dados que 
devem ser 

salvaguardados ou 
excluídos

39%

Apagar dados dos 
sistemas que se 

venham a provar 
úteis no futuro

39%

Incapacidade de 
identificar, e 

localizar dados 
pessoais durante 

uma pesquisa

32%

Não ter as 
ferramentas certas 
para monitorizar 
dados em tempo 

real

30%

Não estar 
preparado para 
proteger dados 

pessoais de 
violações, perdas 

ou danos.

PRINCIPAIS PREOCUPAÇÕES NA PREPARAÇÃO DO 
COMPLIANCE COM O GDPR? 

Fonte:2017 Veritas GDPR Report



Acha que multas elevadas podem levar a 
despedimentos

21%

PRINCIPAIS PREOCUPAÇÕES EM CASO DE INCONFORMIDADE 
COM O GDPR

Acha que a cobertura negativa por parte dos 
medias pode levar à perda de clientes

Acha que as multas elevadas podem levar a 
situações de falência

Acha que a cobertura negativa dos media 
pode levar à desvalorização da marca

Acha que podem existir ações em tribunal contra 
os acionistas em caso de data breaches

Fonte:2017 Veritas GDPR Report

19%

18%

12%

8%



Acha que vai perder quota de mercado para 
os concorrentes

Não estão preocupados porque estarão em 
conformidade

Não estão nada preocupados por não estar em 
conformidade

Não sabe

Fonte:2017 Veritas GDPR Report

PRINCIPAIS PREOCUPAÇÕES EM CASO DE INCONFORMIDADE 
COM O GDPR

8%

7%

4%

2%



B r e a k  s l i d e

COMO 
ABORDAR A 
TEMÁTICA 
DO GDPR



OPERAÇÕES 
E PROCESSOS

• Assessment – Qual o estado da sua 
organização? Que processos usam dados? Em 
que sistemas operacionais e analíticos esses 
dados residem? Qual o ciclo de vida da 
informação? Quem acede a essa informação?

• Análise de risco e Gap Analysis – Qual o grau 
de probabilidade e impacto no negócio? A que 
distância esta do GDPR.

• Controlos – Que controlos para minimizar o 
risco. Processo e tecnologia

• Recomendações – Plano de ação, mitigação e 
remediação



TECNOLOGIA • Proteção de dados (encriptação / 
mascaramento);

• Configuração de acessos;

• Monitorização (audit trail);

• Cibersegurança;

• Automatização de pedidos do cidadão 
(novos direitos);

• Gestão de dados / Mapeamento;

• Compliance / geração de relatórios



LEGAL 
& 
COMPLIANCE

• Apoio na definição do âmbito de 
assessment;

• Análise da informação;

• Análise das desconformidades;

• Análise das recomendações;

• Clearance jurídica.



B r e a k  s l i d e B r e a k  s l i d e

BREAK SLIDE
PICTURE

ROAD MAP DE 
IMPLEMENTAÇÃO 

DO GDPR



CRIE UMA BASE 
DE 

CONHECIMENTO 
DE GDPR NA SUA 

EMPRESA

FASE 1

• Formação GDPR aos quadros 
superiores;

• Análise das questões de 
conformidade para a sua 
organização;

• Formação em segurança 
informática a toda a organização;

• Escolha de um DPO.



FASE 2

• Identifique a entrada dos dados pessoais 
na organização e o seu circuito interno; 

• Identificar todos os "dados pessoais" 
processados; 

• Verifique os processos que utiliza para 
manter os dados atualizados e precisos;

• Os dados são 
transferidos automaticamente entre os 
sistemas? e estão protegidos?

MAPEIE OS SEUS DADOS



FASE 3

• Analise as políticas existentes na empresa;

• Reescreva-as ao abrigo do GDPR;

• Reduza o tempo de resposta aos pedidos dos 
titulares;

• Revisite os direitos dos titulares dos dados.

VERIFICAÇÃO DAS POLÍTICAS 
EXISTENTES



FASE 4

• Como a sua empresa lida com pedidos de 
acesso? 

• Como a sua organização responde quando há 
uma violação? 

• Como as avaliações de impacto de privacidade 
são incorporadas em processos existentes? 

• Como a sua empresa processa os dados 
relativos às crianças e como isso será feito no 
futuro? 

OS PROCESSOS EXISTENTES ESTÃO 
ADAPTADOS AO GDPR



FASE 5

• Os colaboradores da empresa têm de ser 
formados no pressuposto dos direitos dos 
titulares dos dados;

• Tem de demonstrar junto dos clientes e 
reguladores que a segurança da informação é 
levada muito a sério dentro da sua organização.

RELACIONAMENTO COM OS TITULARES 
DOS DIREITOS E COM OS REGULADORES



O GDPR 
É PARA SEMPRE

FASE 6

• O cumprimento do GDPR não é um 
projeto com data de fecho.

• Não chega ficar em Compliance. Tem de 
se manter em Compliance.
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