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O que é o RGPD?

Regulamento Geral de Proteção de Dados
O novo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (“RGPD”), aprovado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho
Europeu, considera um direito fundamental, independentemente da nacionalidade ou local de residência, a proteção das
pessoas singulares relativamente ao tratamento dos seus dados pessoais
Através deste regulamento pretende-se:
• Assegurar a defesa dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas singulares;
• Harmonizar a legislação de todos os Estados Membros da UE; e
• Contribuir para um mercado único europeu de dados garantindo a livre circulação de dados pessoais entre os Estados
da UE.
O RGPD entrou em vigor no passado dia 25 de maio de 2018 e, sendo um regulamento europeu, tem aplicação direta no
sistema jurídico dos diferentes Estados-Membros sem necessidade de ser transposto para o direito interno.
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O que é o RGPD?

As alterações face à Diretiva de 1995 (95/46/EC)
O Regulamento Geral de Proteção de Dados veio introduzir um conjunto de alterações face à Diretiva de 1995 (95/46/EC).
Transferências Internacionais de dados

BCR’s (Binding Corporate Rules) ferramentas para transferências de dados fora
da UE e do EEA estão agora incorporados na lei

One-stop shop

Âmbito territorial + alargado

As Autoridades de Proteção de Dados (DPA) do território do
estabelecimento principal, podem atuar como DPA principal,
supervisionando as atividades de processamento em toda a UE

Aplica-se a responsáveis pelo tratamento dos dados e
subcontrates não estabelecidos na UE, mas cujas atividades
incidem tratam dados pessoais localizados na UE

Notificação de violação de dados

Obrigação de denunciar uma violação de dados pessoais à
Autoridade de Proteção de Dados dentro de 72 horas

Consentimento

Reforço e ampliação do dever de informação, de forma a garantir
uma decisão de consentimento livre e esclarecida

Direitos dos Titulares dos Dados

Reforço dos Direitos dos Titulares dos Dados: Acesso, retificação,
limitação, eliminação, oposição ao tratamento e à perfilagem,
reclamação.
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Aumento do valor das Coimas

RGPD

Fixação de multas entre 2 a 4% do volume de negócios anual no
caso das empresas

Responsabilidade

Obrigação do Responsável pelo Tratamento e dos
Subcontratantes de demonstrarem o cumprimento do RGPD

Definição do Conceito de Dado Pessoal

Os dados pessoais agora incluem explicitamente dados de localização,
endereços IP, identificadores de internet e de tecnologia

O que é o RGPD?

Quais os “atores” do RGPD?
TITULAR DOS DADOS PESSOAIS
Pessoa singular identificada ou identificável
RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO
Pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, a agência ou outro organismo que, individualmente ou em conjunto com outras, determina
as finalidades e os meios de tratamento de dados pessoais
SUBCONTRATANTE
Pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, agência ou outro organismo que trata os dados pessoais por conta do “Responsável pelo
Tratamento”
AUTORIDADE DE CONTROLO
Autoridade pública independente, responsável pela fiscalização da aplicação do Regulamento (em Portugal será a Comissão Nacional de
Proteção de Dados – CNPD)
DPO

ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS – pessoa designada para estabelecer contacto com a autoridade de controlo e com os titulares dos
dados, é responsável por informar e aconselhar, assegurando o cumprimento eficaz das obrigações do RGPD e da lei e garantindo que em
todas as fases de tratamento (desde da recolha à destruição) são observados os princípios do registo e tratamento de dados.
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O que é o RGPD?

Princípios de tratamento de dados
O RGPD vem definir um conjunto de princípios relativos à recolha e tratamento de dados pessoais:

01

02

03

L IC IT U D E ,

L E A LDADE

E T R A N S PA R Ê N CI A

L IMITA Ç Ã O D AS
F IN A L ID A D E S

M IN IMIZ A Ç Ã O
DOS D A D OS
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04

05

06

E X ATIDÃO

L IMITA ÇÃO D A
C ON S E RVA Ç Ã O

INTE GRIDA D E E
CON FIDE N C IA L ID A D E

07

R ESPON SA B IL ID A D E

O que é o RGPD?

Princípios de tratamento de dados
01

L ICIT U D E ,

L E A L D A D E E T RANS PARÊ N CI A

Os dados pessoais têm de ser objeto de um tratamento licito, leal e transparente.

T R ATA M E N TO
L Í C I TO
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T R ATA M E N TO
L EAL

T R ATA M E N TO

T R A N S PA R E N T E

O que é o RGPD?

Princípios de tratamento de dados
02

L IMITA Ç Ã O

D A S F IN AL IDADE S

Os dados pessoais são recolhidos para finalidades determinadas especificas e os dados pessoais não devem ser tratados
para outras finalidades que não aquelas para que foram recolhidos.
DEFINIÇÃO FINALIDADE TRATAMENTO
ALTERAÇÃO FINALIDADE DE
TRATAMENTO

TRATAMENTO DOS DADOS
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COMUNICAÇÃO AO TITULAR DOS DADOS DA
FINALIDADE DO TRATAMENTO

FUNDAMENTO

O que é o RGPD?

Princípios de tratamento de dados
03

M IN IMIZ A Ç Ã O

DOS D ADOS

Os dados pessoais recolhidos devem ser adequados, pertinentes e limitados ao que é necessário, relativamente às
finalidades do tratamento.
Menor informação recolhida
(especialmente se desnecessária para a
organização)

04

Menor o risco de causar danos
(aos direitos e liberdades dos titulares, em caso de
perda de informação)

E X AT ID Ã O

Os responsáveis pelo tratamento têm que garantir que, antes e durante o tratamento, todos os dados devem ser exatos e
atualizados. A existência de procedimentos e sistemas que garantam a exatidão e atualização dos dados pessoais,
alterando ou removendo dados irrelevantes e inexatos.
Delete
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O que é o RGPD?

Princípios de tratamento de dados
05

L IMITA Ç Ã O

D A C ONS E RVA ÇÃO

Todos os dados devem ser conservados apenas durante o período necessário ao seu tratamento e aos fins para os quais
são tratados. Este prazo deverá ser limitado e comunicado ao titular na altura da recolha.

06

I N T E GR ID A D E

E C ON FIDE N CIAL ID ADE

Por quanto tempo são os dados precisos?
Quando devem ser revistos?
Quando devem ser eliminados?

Os dados devem ser tratados de forma a garantir a sua segurança, incluindo a proteção contra o tratamento não-autorizado
ou ilícito, contra a sua perda, destruição ou danificação acidental, adotando as medidas técnicas ou organizativas
adequadas.
As medidas técnicas e organizativas consideradas como adequadas vão depender
de fatores como:
• Volume de dados recolhidos;
• Escala de tratamento de dados; ou
• A natureza dos dados.
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O que é o RGPD?

Princípios de tratamento de dados
07

R E SP ON S A B IL ID A D E

O responsável pelo tratamento deve a qualquer momento poder demonstrar o cumprimento do regulamento e mostrar se
solicitado evidências do cumprimento com RGPD. Fim do pedido de autorização e notificação prévias à CNPD.

!
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O que é o RGPD?

Privacy by Design & Privacy by Default
O responsável deve na sua atividade estruturar o tratamento em Privacy by Design e em Privacy by Default,
implementando uma avaliação rigorosa do tipo de tratamento de dados que serão executados, da análise da natureza,
contexto e antevendo potenciais riscos para os titulares dos dados, adotando desde logo medidas preventivas e corretivas.
Ou seja, aplicando o RGPD desde a conceção e por defeito.

LIMITAR A RECOLHA AO ESTRITAMENTE
NECESSÁRIO GARANTINDO A PRIVACIDADE
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PARTE INTEGRANTE DE TODOS OS
PROJETOS, PRODUTOS, TECNOLOGIA,
OPERAÇÕES E ARQUITETURA DE SISTEMAS

O que é o RGPD?

Direitos dos Titulares dos Dados Pessoais
O RGPD define um conjunto de direitos ao Titular dos Dados Pessoais:
• Direito de Acesso;
• Direito de Retificação e de ser notificado dessa retificação
• Direito de Limitação
• Direito ao apagamento dos dados (“direito ao esquecimento”) e ser notificado desse apagamento
• Direito de portabilidade dos dados
• Direito de oposição ao tratamento e a decisões individuais automatizadas (definição de perfis)
• Direito de Reclamação e de Acção
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O que é o RGPD?

Alterações: que riscos trazem às Organizações?

RISCO
OPERACIONAL
•TI não adaptadas face às
maiores exigências
• Conhecimento pouco
especializado da matéria
• Transferências inválidas
de dados
•Aumento do número de
incidentes e fragilidade
dos processos de
resposta adequada aos
mesmos
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RISCO
REGULATÓRIO

RISCO
FINANCEIRO

RISCO
REPUTACIONAL

•Coimas e penalidades

•Perda de receitas

•Danos à marca

•Auditorias à proteção de
dados

•Custos de litigação e
contingência

•Perda de confiança dos
clientes e colaboradores

•Aumento das
indemnizações a clientes

•Desgaste dos
consumidores
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O RGPD nas Entidades Beneficiárias
As principais alterações com RGPD?

As Entidades Beneficiárias recolhem e tratam diariamente dados pessoais de diversas categorias e, com o RGPD, o
tratamento deve ser auditado com vista a garantir a conformidade ao RGPD. Em consequência, os procedimentos de
recolha, acesso, comunicação devem ser alterados com vista a tal cumprimento, mas também ao registo das atividades de
tratamento e à demonstração da conformidade.
Exemplos de alterações fruto do RGPD
TRATAMENTO
GARANTIA DOS DIREITOS / PRIVACIDADE E SEGURANÇA;
COMPLIANCE
TI & FORMAÇÃO
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O RGPD nas Entidades Beneficiárias
As principais alterações com RGPD?

TRATAMENTO
• Alteração e controlo dos processos de
recolha de dados com obediência ao
principio da licitude, lealdade e
transparência;
• Garantia do cumprimento dos deveres
de informação;
• Definição/limitação das finalidades
• Definição dos prazos de conservação
• Revisão / elaboração dos contratos,
acordos, formulários revelantes para o
tratamento

GARANTIA DOS
DIREITOS/PRIVACIDADE E
SEGURANÇA
• Adoção/revisão politicas de
segurança;
• Adoção de procedimentos para o
exercício dos direitos dos titulares dos
dados
• Adoção de procedimento de
notificação às autoridades em caso
violação de dados pessoais;
• Adoção de procedimento de
notificação ao titular em caso violação
de dados pessoais;
• Avaliação do impacto na protecção de
dados

POCH | 17 | www.poch.portugal2020.pt

RESPONSABILIDADE/
COMPLIANCE
• Registo das atividades de tratamento;
• Informar de forma transparente e objetiva
de quais as finalidades da recolha e
tratamento de dados pessoais;
• Registo e arquivo das interações com o
titular dos dados pessoais (ex. exercício
de direitos)
• Elaboração de um manual de
procedimentos
• Elaboração de minutas – tipo
• Construção de um dossier de privacidade
• Cumprimento dos prazos legais previstos
no RGPD

TI &
FORMAÇÃO
• Treinar e consciencializar os
colaboradores;
• Alteração dos sistemas de
informação/investimento em TI

O RGPD nas Entidades Beneficiárias
O que são Dados Pessoais?

Informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável.
É considerada identificável uma pessoa singular que possa ser identificada, direta ou indiretamente, em especial por
referência a um identificador, como por exemplo, um número de identificação, dados de localização, identificadores
por via eletrónica ou a um ou mais elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, económica,
cultural ou social dessa pessoa singular.
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O que é o RGPD?

A recolha dos dados pessoais
O tratamento dos Dados Pessoais carece de fundamento, entre os elencados no art. 6º RGPD:
• Consentimento (livre e esclarecido, cumpridos os deveres de informação)
• Execução de contratos (ex. comunicar valor do rendimento anual a um banco para obtenção de empréstimo)
• Cumprimento de obrigação legal (ex. Fornecer dados a autoridades no contexto de um processo penal)
• Proteção de interesses vitais do titular (se estiver física ou legalmente incapaz de dar o seu consentimento)
• Execução de uma missão de interesse público (ou no exercício de autoridade pública)
• Prossecução de interesses legítimos (ex. Dados clínicos, para se acionar responsáveis por doença ou morte)
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O que é o RGPD?

A recolha dos dados pessoais (1)
Listamos em seguida algumas das atividades de recolha e tratamento de dados pessoais e os documentos onde são/
estão representados esses dados pessoais no âmbito Entidade Beneficiária:
• Recibo de vencimento RH e Formandos (entre outros, Formandos, Formadores, Docentes,
Psicólogos, Diretores, Administrativos)

• Extratos Bancários/Cópias de Cheques/cópias de operações (no estado efetuado)

• Certificado de Conclusão/ Diploma /Certificado de habilitações

• Passe / Titulos de transporte

• Contrato de trabalho
• Contrato de formando/ formação
• Contrato de prestação de serviço
• Pautas
• Ficha de Inscrição com os dados identificativos ou Cartões de identificação/Passaporte/ Autorização
de residência com a identificação do fim a que se destina
• Folhas de remunerações
• Comprovativos IBAN
• Registo biográfico
• Planos de recuperação do aluno/formando
• Declaração subsidio de desemprego/ Situação face ao emprego /Rendimento social / Inscrição d
nas finanças como agricultor
• Declaração de incapacidade
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• Mapas com dados pessoais
• Apólice de Seguros
• Declarações das Autarquias/Municipios
• Boletins itinerários
• Faturas/recibos próprios e de fornecedores

O que é o RGPD?

A recolha dos dados pessoais (2)
Listamos em seguida algumas das atividades de recolha e tratamento de dados pessoais e os documentos onde são/
estão representados esses dados pessoais no âmbito Entidade Beneficiária:
• Recibos alunos

• Decisões de tribunal relativo a recuperação de empresas

• Pedido de acumulação de funções para os formadores

• Ficha Individual de Bolseiros Carenciados

• Relatório de estágio

• Cases

• Inquérito sobre a satisfação da formação

• Registo de assiduidade/ Lista de presenças

• Atestado de residência para concelhos afetados pelos incêndios

• Encaminhamento Qualifica

• Assento de nascimento

• Declarações sob compromisso de honra (Desempregado, exclusão, ….)

• Habilitação para a docência / CAP-CCP
• Recibo da creche ou fazer prova de que necessita de acesso a creche
• Contrato de arrendamento / Recibo de alojamento
• CCP / Documentação associada à contratação pública
• Registo criminal
• Registo idoneidade das empresas
• Certidão comercial
• Balanços / Balancetes
• Certidão de não dívida à SS e Finanças
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O que é o RGPD?

O tratamento de dados pessoais
Utilização
Conservação
Organização
Colocação à disposição

Tratamento de Dados

Registo
Alteração
Adaptação
Recolha
Recuperação
Consulta
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O RGPD com o POCH

Relação com as Entidades Beneficiárias?
Atualmente, o POCH encontra-se em processo de revisão dos seus procedimentos e politicas em matéria de proteção de
dados pessoais com o objetivo de se tornar compliance com o novo Regulamento. No entanto, como parceiros
primordiais do POCH encontram-se os estabelecimentos de ensino, abreviadamente designados por Entidades
Beneficiárias, que beneficiam do seu financiamento, e que estão obrigadas ao cumprimento do RGPD.
A primeira fase do tratamento dos dados pessoais é, em geral, a recolha dos dados pessoais, passando pelo tratamento
e finalizando com a armazenamento/ disponibilização dos mesmos.
As preocupações do RGPD são transversais a todo o tratamento, mas os estabelecimentos de ensino têm um papel
preponderante na fase da recolha. Recolha que assume alguma preocupação atenta a alguma informalidade inerente ao
contacto direto diário com alunos, professores, encarregados de educação, auxiliares de educação e outros prestadores.
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O RGPD com o POCH

Qual o papel das Entidades Beneficiárias?
A imagem abaixo representa a forma como o RGPD irá influenciar, de forma conjunta, o POCH e as Entidades
Beneficiárias:

RGPD
Dados pessoais

Relações envolvidas

POCH
Outros

Financiamento

Entidades
Beneficiárias

Dados pessoais

Alunos
Colaboradores
Prestadores bens
e serviços

Reporte de informação
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Implicações para as Entidades Beneficiárias
Inventário de Dados

Registo de todas as atividades de tratamento (ficha que contém
informação detalhada sobre categorias dos titulares dos dados,
categorias dos dados, local do armazenamento, fundamento do
tratamento, finalidade tempo de conservação, identificação de
quem acede, medidas de segurança…)
É igualmente importante efetuar uma análise do fluxo de dados:
• Identificar todos os sistemas que armazenam dados
pessoais ao abrigo do novo RGPD
• Mapear os fluxos de dados desde o seu ponto de entrada
até ao momento da destruição, incluindo processos de
terceiros.

Que informação é?

Onde se encontra a informação?

Qual a origem da informação?

Quem tem acesso à informação?
Qual a “idade” da informação?
Ainda se encontra válida?
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Implicações para as Entidades Beneficiárias
Avaliação da licitude da recolha e tratamento dos dados

FUNDAMENTO
O RGPD prevê as situações em que o tratamento de dados pessoais se considera fundamentado e, consequentemente,
pode ser feito de forma lícita. Deverá ser solicitado o consentimento do titular quando não exista outro fundamento para o
tratamento de dados que pretende realizar, recorrendo a mecanismos que permitam documentar os termos em que o
consentimento prestado. Na relação com o POCH o fundamento de execução do contrato e cumprimento de uma
obrigação jurídica assumem especial relevância.
FINALIDADE
No momento da recolha de dados pessoais o titular dos dados deve autorizar o tratamento dos seus dados relativamente
para uma ou várias finalidades específicas e explicitas que devem ser por si conhecidas.
DURAÇÃO
A operação de tratamento de dados pessoais deve ser feita pelo período mínimo necessário, findo o qual deverá cessar a
atividade de tratamento ou renovará os requisitos de licitude do tratamento.
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Implicações para as Entidades Beneficiárias
Revisão da Documentação

É crítico a revisão da documentação e identificar quaisquer detalhes ausentes que possam ser exigidos pelo regulamento.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formulários
Manuais
Contratos
Avisos
Brochuras
Comunicações
Newsletters
Landing pages
Opt-in de websites.

A revisão dos contratos entre a entidade que trata dos dados pessoais (subcontratante) e os responsáveis de
tratamento de dados para inclusão das orientações do RGPD é CRÍTICO
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O que fazer?
Desafios

Perante o RGPD a Entidade Beneficiária vai enfrentar alguns desafios de acordo com a sua estrutura atual, e deverá
implementar um metodologia transversal e rigorosa, assegurando a execução de 4 etapas principais:

Identificar: Mapeamento
Gerir: Tratamento
Proteger: Estabelecer controlos de segurança para prevenir, detetar e responder a vulnerabilidades e
violações de dados

Reportar: Manter a documentação necessária e gerir os requisitos de dados pessoais e as notificações de
violações
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O que fazer?
Desafios

Identificar: Mapeamento (Descobrir quais os dados pessoais que a Entidade Beneficiária atualmente tem, e onde estão

armazenados)

Dados existentes
Desafio
Os dados pessoais existem mas não estão categorizados…
O que fazer? E perguntas que devem ser respondidas?
• Categorizar os dados pessoais por categorias, titulares e suas sensibilidades;
• Atualmente, quais são os dados pessoais recolhidos pela Entidade Beneficiária, e como são armazenados?;
• Documentar os fundamentos para recolha e tratamento dos dados;
• Identificar finalidades;
Equipamentos e localizações existentes
Desafio
Os dados pessoais existem e é possível aceder a esses dados, através do smartphone, computador, tablet…
O que fazer? E perguntas que devem ser respondidas?
• Fazer um inventário de todos os dispositivos que transportam dados pessoais;
•
Auditar todos os dispositivos que não pertencem à Entidade Beneficiária e limitar acesso.
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O que fazer?
Desafios

Identificar: Mapeamento (Descobrir quais os dados pessoais que a Entidade Beneficiária atualmente tem, e onde estão

armazenados)

Utilizadores existentes
Desafio
As regras para acesso aos dados pessoais, pode não estar de acordo com este novo Regulamento
O que fazer? E perguntas que devem ser respondidas?
• Identificar todos utilizadores, incluindo todos os que podem aceder aos dados, e verificar se as regras de acessos são
suficientemente restritas.
Prestadores de bens e serviços existentes
Desafio
Dados pessoais devem ser apenas partilhados com pessoas/ entidades autorizadas, e isto aplica-se tanto ao ambiente externo como ao
interno, sendo necessário garantir que quem acede/ armazena os dados está autorizado para o efeito.
O que fazer? E perguntas que devem ser respondidas?
• Identificar todos os prestadores de bens e serviços e verificar o cumprimento do regulamento RGPD;
• Assinar/ renovar a clausula de proteção de dados, tendo em vista a conformidade com o RGPD.
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O que fazer?
Desafios

Gerir: Tratamento (Gerir o modo como os dados pessoais são acedidos e utilizados)
Tratamento dados pessoais
Desafio
Quando a Entidade Beneficiária recolhe informação dos novos estudantes deve ser leal e transparente, identificando e transmitindo o seu
propósito e tudo o que irá acontecer com os dados pessoais.
O que fazer? E perguntas que devem ser respondidas?
• Definir meio de recolha, fundamento e finalidade do tratamento, modo de armazenamento, prazo de conservação e politica de
eliminação
• Criar cláusulas RGPD nos formulários de recolha, contratos e outros.
Gerir os dispositivos
Desafio
É necessário gerir todos os dispositivos e assegurar a proteção dos dados pessoais
O que fazer? E perguntas que devem ser respondidas?
• Desenvolver politicas para a utilização de dispositivos
• Consciencializar, os estudantes e colaboradores, da importância do RGPD
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O que fazer?
Desafios

Gerir: (Gerir o modo como os dados pessoais são acedidos e utilizados)
Gerir utilizadores
Desafio
Organizar os acessos dos utilizadores
O que fazer? E perguntas que devem ser respondidas?
• Organizar os utilizadores em grupos de seguranças e definição de politicas;
• Consciencializar os estudantes, colaboradores e prestadores de bens e serviços para a correta utilização dos dados pessoais.
Gerir o seu Website
O que fazer? E perguntas que devem ser respondidas?
• Auditar a informação recolhida de forma automática pelo Website;
• Listar cookies;
• Verificar formulários online e se estão de acordo com o processo de recolha no âmbito do RGPD;
• Criar politica de privacidade
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O que fazer?
Desafios

Proteger: Estabelecer controlos de segurança para prevenir, detetar e responder a vulnerabilidades e violações de
dados. Pontos chave: Proteção física; Segurança informática; Controlo de acessos; Criptografia; Mitigação de riscos.

Dados pessoais
O que fazer? E perguntas que devem ser respondidas?
• Encriptar os dados e o email
• Proteger os dados em dispositivos (MAM)
• Armazenar dados de forma segura
• Adicionar direitos para arquivos individuais e emails
• Monitorizar intrusões, infeções, roubo e comportamento anormal
Dispositivos, localizações e aplicações
O que fazer? E perguntas que devem ser respondidas?
• Proteger LAN com antivírus, firewall e proteção física
• Dispositivos encriptação, discos e chaves USB
• Consciencializar os alunos e funcionários sobre as melhores práticas para computadores domésticos
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O que fazer?
Desafios

Proteger: Estabelecer controlos de segurança para prevenir, detetar e responder a vulnerabilidades e violações de
dados. Pontos chave: Proteção física; Segurança informática; Controlo de acessos; Criptografia; Mitigação de riscos.

Utilizadores
O que fazer? E perguntas que devem ser respondidas?
• Revisão da politica de password e das opções de Sign-in
• Formar e consciencializar
Testar
Desafio
Depois das medidas organizacionais e técnicas estarem prontas para proteger os dados pessoais, é necessário efetuar testes e
avaliações, verificando a eficácia e adequação
O que fazer? E perguntas que devem ser respondidas?
• Efetuar testes de forma regular
• Avaliar a eficácia e adequação das medidas de segurança
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O que fazer?
Desafios

Reportar: Manter a documentação necessária e gerir os requisitos de dados pessoais e as notificações de violações.

Ponto chave: Poderá ser necessário realizar Data Protection Impact Assessments (Avaliação do Impacto sobre dados
pessoais), identificando e analisando o impacto do processamento de uma atividade proposta, no âmbito da proteção dos
dados.

Auditoria
Desafio
Os registos devem conter todos os pedidos que o titular dos dados fez e a resolução que se seguiu.
O que fazer? E perguntas que devem ser respondidas?
• Manter todos os registos de pedidos dos titulares;
• Acompanhar e registar a circulação dos dados pessoais dentro/ fora da União Europeia e os dados enviados para os fornecedores;
• Manter toda a informação sobre a auditoria para demonstrar a conformidade com RGPD.
Dispositivos, localizações e aplicações
Desafio
As Organizações têm que notificar as autoridades aplicáveis, num prazo máximo de 72 horas, após um violação.
O que fazer? E perguntas que devem ser respondidas?
• Ativar logs e relatórios
• Responder o limite de tempo exigido
• Mantenha um registo separado de alterações aos dados pessoais, em caso de desastre, e backup de restauro.
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O que fazer?

7 Boas Práticas de Privacidade e Segurança (1/5)
1.

Proteger os seus emails: Gmail, Outlook e outros
a. Aplicar a autenticação em duas etapas em todas as contas Gmail que tenha
acesso a dados pessoais / sensíveis.
b. Aplicar a autenticação em duas etapas em todas as contas Outlook que
tenha acesso a dados pessoais / sensíveis.

2.

Proteger as contas das suas redes sociais
a. Aplicar a autenticação em duas etapas nas redes sociais

3.

Proteger as contas de armazenamentos online
a. Aplicar a verificação em dois passos nas contas online
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Mudança de cultura

7 Boas Práticas de Privacidade e Segurança (2/5)
4.

Sistemas operativos (Windows ou Mac)
a. Tenha sempre um programa antivírus ativo, no sistema operativo do PC que
usa. Procure o mais adequado.
b. Mantenha o programa antivírus que usa sempre atualizado. Quando atualiza
o antivírus a base de dados (de vírus conhecidos) aumenta e ajuda a
proteger o seu computador contra ataques futuros.
c. Os ataques de “dia Zero” significa que nenhum programa antivírus tem ainda
aquele vírus informático na sua base de dados. Daí que assim que puder
atualize o antivírus.
d. Não instale programas antivírus de origem duvidosa ou desconhecidos.
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7 Boas Práticas de Privacidade e Segurança (3/5)
5.

Mailing list: envio de emails em massa
a. (Re)Valide a vontade das pessoas que estão na sua lista de contactos
de ficar ou sair da sua mailing list e explicar o que isso implica para elas.
Para isso envie uma newsletter apenas com um único assunto (sugestão):
“Decida se quer ficar na minha newsletter!”. O título do pretendido tem de
ser claro. O objetivo é ter apenas pessoas que querem mesmo receber
notícias suas. Tem um exemplo de envio de newsletter com este assunto
em: “Exemplo de mailing list que pode enviar para validar lista de contactos”
b. Não coloque emails de pessoas na sua mailing list sem
autorização expressa das mesmas.
c. Quando enviar o email de validação da base de dados: Não coloque
conversa “fiada” para as convencer a ficar na sua mailing list. As pessoas
não podem ser forçadas a ficarem seja onde for. Evite queixas sobre si ou
sobre a sua empresa.
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7 Boas Práticas de Privacidade e Segurança (4/5)
6.

Palavras-passe, passwords
a. Sempre que aplicável, a palavra-passe deve ter no mínimo 9 caracteres (13
caracteres para utilizadores com acesso privilegiado) e ser complexa. A sua
composição deverá exigir a inclusão de 3 dos 4 seguintes conjuntos de
caracteres: letras minúsculas (a…z), letras maiúsculas (A…Z), números
(0…9) e caracteres especiais (~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + | ` – = \ { } [ ] : “ ; ‘ < >
? , . /). Poderá, em alternativa, ser constituída por frases ou excertos de
texto longo conhecidos pelo utilizador, sem caracter de «espaço».
b. As palavras-passe devem ser complexas.
c. Todos os serviços que usar na internet devem usar uma palavra-passe
diferente.
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7 Boas Práticas de Privacidade e Segurança (5/5)
7.

Browsers, Navegadores de internet
a. Todos os browsers como o Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox,
Opera, etc., possuem um modo de navegação chamado de “Modo Privado”
ou “Incógnito”.
b. Este modo privado não grava o histórico das suas visitas nessa sessão. E é
apenas para proteção local ou de quem pode aceder fisicamente a esse
computador e ver onde andou a navegar.
c. É aconselhado usar esse Modo Privado sempre, para se proteger de quem
possa aceder ao seu computador de forma ilícita.
d. Na realidade mesmo em “modo privado” ou “incógnito” você não está
protegido. O seu histórico de navegação é de algum modo lido pelo Google,
o seu ISP, governo, e centenas de empresas que querem colecionar
informações sobre si.
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O que fazer?

10 Mandamentos da Privacidade e Segurança
1. Não introduzirás pen’s alheias no PC de trabalho

6. Não cobiçarás phishing alheio

2. Não deixarás o teu PC desbloqueado, mesmo

7. Assumirás o papel de melhor linha de defesa

entre amigos ou colegas
3. Não esquecerás os backups e apostarás na
redundância
4. Não desejarás trabalhar fora de ambientes e rede
seguras
5. Não esquecerás o antivírus

contra os ciberataques
8. Não partilharás passwords e códigos de
acesso
9. Amarás as medidas de segurança sobre
todas as coisas
10. Não procrastinarás as atualizações, mesmo
aos domingos e feriados
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