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RGPD,
o que está a mudar?
O RGPD impõe requisitos exigentes para a recolha, armazenamento e
utilização de informações pessoais a todas as organizações, públicas
ou privadas. Estas terão que assegurar a proteção dos dados pessoais,
garantindo sistemas de informação e bases de dados capazes de suportar
ataques e procedimentos adequados para que os seus colaboradores
tratem a informação confidencial de forma responsável.
Se entrarem em incumprimento, as consequências poderão ser
devastadoras, não só em termos financeiros – uma vez que as coimas
previstas são severas – mas também no que toca à sua imagem no
mercado.

Responder

Avaliar

GOVERNANÇA
Monitorizar

Proteger

Manter

O novo Regulamento Geral de Proteção de Dados - RGPD, aprovado em 2016, constitui a maior reforma legislativa
relativa à privacidade e proteção de dados pessoais ocorrida na Europa nos últimos 20 anos.

Vencer as barreiras do RGPD
Tratando-se de uma alteração disruptiva, e para que tudo seja mais simples, é essencial conhecer as regras e perceber
algumas das medidas que deverão ser adotadas:
Entidades públicas e privadas.
Redefine o conceito de dados pessoais.

As coimas poderão atingir 20 milhões
de euros, ou até 4% do volume
de negócios anual total a nivel Mundial
a partir de Maio de 2018.

Define regras de notificação imediata
mediante fugas de informação, obrigando à
existência de mecanismos de monitorização e
controlo sistemático.

Estabelece regras para
autorização prévia e uso
com um propósito específico.
Introdução do apagamento
e da portabilidade.

Organizações com atividades core que incluem
o manuseamento regular de informação
pessoal sensível ou em grande escala, têm
de nomear um Data Protection Officer (DPO) .
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Como a Claranet pode ajudá-lo a cumprir o RGPD?
A Claranet dispõe de uma oferta específica de serviços de consultoria orientados para o correto endereçamento dos
requisitos estabelecidos por este Regulamento, de acordo com as características particulares de cada organização.
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Sensibilização
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Deﬁnição do nível de cumprimento alvo,
para cada um dos requisitos
do Regulamento, em função
da estratégia de Privacidade, custo
de implementação e apetite ao risco.
Deﬁnição do plano de iniciativas
(Programa).

Divulgação, formação e mobilização
da Organização, para criar cultura
e acelerar a adoção das novas políticas
e práticas.

Levantamento

Planeamento
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Após Maio de 2018 será preciso
assegurar as exigências de conformidade,
e monitorizar as evoluções e alterações
ao ambiente regulatório.

Implementação

Acompanhamento
e Monitorização
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Avaliação do nível de cumprimento
dos requisitos do RGPD,
nas diversas áreas, para diagnóstico
do ponto de partida.

Múltiplos projetos com as várias
iniciativas de implementação
(Workstreams), e um ciclo de atualização
dos sistemas e processos existentes.

• Assessment Inicial e Auditoria
• Sensibilização e Capacitação Interna

• Planeamento e Gestão de Programa
• DPIAS e Auditorias de Acompanhamento

• Setup de Conformidade
• Implementação e Aconselhamento

• DPO as a Service
• Serviços à Medida

Porquê a Claranet?
• Grupo internacional com 20 anos de experiência em Consultoria nas áreas de Continuidade de Negócio, Gestão
de Serviços e Projetos, Segurança de Informação, Gestão de Risco, Infraestrutura, Qualidade, Cloud, entre outras;
• Track-record relevante de projetos de conformidade com o RGPD, tendo prestado serviços de consultoria no setor
do retalho, seguros, saúde e telecomunicações, entre outros;
• Membro de organizações nacionais e internacionais, como a Nato, PCI DSS, OneTrust e IAPP;
• Certificações relevantes, ISO27001, ISO20000, ISO14001 e ISO9001.

Sobre
a Claranet

Fundada em 1996
475M€ de faturação anual
Mais de 6.500 Clientes empresariais
Operações em 9 países

Para mais informações:
Telefone: 707 50 51 52
Email: info@claranet.pt
Web: www.claranet.pt

Mais de 2.200 colaboradores em 24 escritórios
43 Datacenters na Europa, dos quais 3 em Portugal
Reconhecida em diversos Quadrantes Mágicos
da Gartner desde 2013

