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Proposta

Apresentação dos itens que a BMS julga poder ajudá-lo
no âmbito das novas obrigações do
RGPD – Regulamento Geral de Proteção de Dados

Está em conformidade com o
RGPD?
Em maio de 2018, entra em vigor uma nova regulamentação Europeia relativa à
Proteção de Dados.
Se o afeta, necessita de começar a pensar como vai cumprir todos os requisitos. A BMS
pode ajudar a compreender o RGPD e oferecer soluções. O Novo Regulamento Geral de
Proteção de Dados vai afetar as empresas europeias que lidam com todos os tipos de
informações pessoais. Afeta igualmente qualquer empresa internacional que está ativa
na União Europeia.

Salientamos 4 áreas em que
podemos ajudar
✓ - Solução Completa de Consultoria (Sincronideia).
✓ - ERP PRIMAVERA
✓ - ESET Endepoint Encryption
✓ - Hardware – Sistemas de Backup NAS / Cloud Backup
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Soluções Completas de Consultoria de adequação ao novo
Regulamento Geral de Proteção de Dados – Regulamento (UE)
2016/679

Aprovado em 27 de Abril de 2016, o novo RGPD tem aplicação obrigatória a partir de 25 de Maio
de 2018. Em Portugal substitui a Lei 67/98, que transpôs para a ordem jurídica Portuguesa a Diretiva
95/46/CE.
O Novo Regulamento objetiva reforçar a proteção dos dados pessoais de todos os cidadãos da
União Europeia (UE), para tal cria uma série de novos conceitos e figuras revestindo a sua aplicabilidade
com alguma complexidade uma vez que agrega conceitos legais, organizacionais e tecnológicos e
apresenta um calendário bastante reduzido para aplicabilidade total.
Por forma a atestar a importância dada pela UE a esta temática, o não cumprimento deste
regulamento tem como coimas máximas o valor de 20 milhões de euros ou 4% da faturação anual global.
Estamos cientes de que o RGPD vai implicar toda a organização indo muito além das componentes
legais e de TI.
Conhecemos as diferentes necessidades de resposta que cada organização vai requerer.
Olhamos para o todo de cada organização e é sobre o todo que baseamos a nossa estratégia de
conformidade.
Sabemos que tão importante quanto a mudança inicial, será a manutenção e adaptação contínua
dos processos organizativos abrangidos pelo RGPD. A partir de 25 de Maio, a qualquer momento,
qualquer organização terá de fazer prova da sua conformidade à Comissão Nacional de Proteção de Dados
(CNPD) e responder aos direitos dos detentores de dados pessoais.

É já a 25 de Maio de 2018 que qualquer
organização que recolha ou processe dados
pessoais de cidadãos Europeus, tem que
cumprir os requisitos do novo RGPD.
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A sua empresa Necessita de Nomear um Encarregado de Proteção
de Dados ou DPO?
Se não sabe a resposta nós ajudamos!

A Sincronideia apresenta o Serviço de
DPO Externo. Encontre na
Sincronideia o perfil com
conhecimentos na área legal, técnica
e organizacional que o regulamento
exige.

A Nossa Abordagem Assenta em
Quatro Grandes Momentos
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Fase 1 – Conhecer
• Levantamento do sistema de informação organizacional com foco nos fluxos que
incluem dados pessoais.
• Identificação e Inventariação dos repositórios de dados pessoais.
• Identificação da Base legal do tratamento, prazos de retenção e
medidas de segurança a que os dados pessoais estão sujeitos.
• Identificação dos processos de consentimento em uso, caso
existam, e contratos com entidades terceiras.
• Implementação de processos de Avaliação de Impacto sobre Proteção de Dados.
• Identificação global das áreas em inconformidade.

Fase 2 – Definir
•
•
•
•

•
•
•
•

Avaliação da necessidade de DPO.
Desenho da estratégia global de privacidade e segurança.
Definição de contratos com entidades subcontratantes.
Análise dos contratos de trabalho em vigor e eventuais
adaptações, por meio de alterações, aditamentos ou outros
instrumentos normativos e/ou informativos, consoante o mais
adequado.
Reformulação dos processos das áreas em inconformidade;
Avaliação custo/benefício de soluções tecnológicas de suporte à política de
privacidade e segurança.
Definição dos processos de tratamento de pedidos de direito de acesso direito e
esquecimento e de pedidos de portabilidade.
Definição do cronograma global de implementação.
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Fase 3 – Implementar
• Implementação das medidas organizativas definidas.
• Implementação das soluções tecnológicas definidas.
• Realização de um conjunto de testes adequado (tanto nas
medidas organizativas como técnicas).
• Definição do formato e conteúdo das comunicações com a
Comissão Nacional de Proteção de Dados.
• Criação dos mecanismos/meios/suporte de prova de conformidade
internos e externos.
• Criação e implementação dos processos de resposta a incidentes;
• Execução das ações de formação necessárias.

Fase 4 - Avaliar e Manter
• Definição e manutenção da estrutura de prova de conformidade;
• Implementação de Avaliação de Impacto sobre Proteção de
dados sempre que existam novos processos de negócio que
impliquem alteração significativa na forma de tratamento de
dados pessoais;
• Definição de mecanismos de monitorização dos processos afetos ao RGPD.
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- ERP PRIMAVERA
A partir do dia 25 de maio de 2018, as empresas serão obrigadas a demonstrar que
tomaram as medidas apropriadas para garantir a conformidade dos seus processos
internos com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).
Neste contexto foram disponibilizadas funcionalidades que garantem a segurança e
privacidade dos dados pessoais de pessoas singulares, destacando-se as seguintes:
• Possibilidade de ativação de um novo LOG no Administrador que permite o
rastreio de quem acedeu a que entidades e quais as que contém dados pessoais,
bem como as operações que foram executadas, permitindo a despistagem de
incidentes de violação de dados;
• Encriptação de ficheiros (anexos e fotos), garantindo que apenas os utilizadores
autorizados terão permissões de acesso à informação contida nesses ficheiros.

Destacamos o novo módulo pago Personal Data Manager (PDM), simplifica ações
como:
Pesquisa e extração de dados pessoais em todas as soluções PRIMAVERA
•
•
•
•
•
•

Anonimização de dados
Criação de cópia de base de dados anonimizada
Associação de certificado à cópia da base de dados, garantindo segurança adicional
Deteção de incidentes de violação de dados pessoais
Encriptação de documentos e anexos, limitando o acesso a determinados perfis
Encriptação de documentos com dados pessoais
.
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A nossa solução:
ESET Endpoint Encryption
Encriptar os dados pessoais nos seus
sistemas pode ajudar a satisfazer
muito dos requisitos no RGPD. A
solução da ESET é poderosa, simples
de implementar e pode encriptar com
segurança discos rígidos, drives
amovíveis, ficheiros e email.

O ESET Endpoint Encryption ajuda-o a estar em conformidade com as obrigações de
segurança de dados ao reforçar as políticas de encriptação ao mesmo tempo que
mantém a produtividade elevada. Com um baixo impacto no departamento de TI e
ciclos curtos de implementação, nenhum outro produto consegue atingir a flexibilidade
e a facilidade de utilização do ESET Endpoint Encryption.
Do lado do cliente a interação com o utilizador é mínima, o que aumenta a
conformidade e a segurança dos dados da sua empresa com a instalação de um simples
pacote MSI. Do lado do servidor torna simples a tarefa de gerir utilizadores e estações
de trabalho e alargar a proteção da sua empresa para além da rede empresarial.
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PORQUE A SEGURANÇA, PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO
DEVE SER GARANTIDA

A BMS INFORMÁTICA parceira da STORAGECRAFT™, empresa norte americana
especializada em Disaster Recovery e Business Continuity, tem o prazer de lhe poder
apresentar uma solução de segurança de dados e informação de índole profissional ou
pessoal.
o

Solução de Backup em Cloud
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o

Solução de Backup em NAS

Servidor c/ 2 discos

Servidor c/ 4 discos

Servidor em Rack c/ 4 discos

Como cada organização é um caso é específico, recomendamos que caso estejam
interessados devem contactar-nos através de email.
Serviços de Consultoria:
Estes serviços são prestados diretamente por um parceiro da BMS, sem qualquer
intervenção da nossa parte.
Para tal devem sempre manifestar vontade em serem visitados para apresentação de
uma solução completa.
(exclui equipamentos de backups, softwares de apoio ou complementares)
Email contacto: info@bms.com.pt

BMS INFORMÁTICA, LDA.
Rua Gomes Amorim, 820 RC | 4490-641 Póvoa de Varzim
Tf: +351 252 094 343 | info@bms.com.pt
www.bms.com.pt

