CUMPRIR O RGPD:
A METODOLOGIA BWD & IT PEERS
UM E-BOOK INOVADOR E COMPLETO SOBRE A NOVA LEI DE PROTEÇÃO DOS DADOS

78% DAS EMPRESAS EM
TODO O MUNDO
SOFREU PELO MENOS
UM ATAQUE
INFORMÁTICO NOS
ÚLTIMOS DOIS ANOS
Fonte: EY

92% DOS ATAQUES
SOFRIDOS ACONTECE
DEVIDO A FALHAS DE
SEGURANÇA INTERNAS
Fonte: EY

86% DAS EMPRESAS NÃO
PROTEGE A SUA
INFORMAÇÃO E NÃO
ESTÁ PREPARADA PARA
ATAQUES VIRTUAIS
Fonte: EY

44% DAS EMPRESAS
PORTUGUESAS ADMITE
NÃO TER QUALQUER
PLANO PARA ESTAR EM
CONFORMIDADE COM O
RGPD
Fonte: IAPMEI

ESTE É O MOMENTO DE CONHECER A NOVA
LEGISLAÇÃO E SABER DE QUE FORMA SE PODE
PREPARAR PARA RECEBÊ-LA EM CONFORMIDADE

PORQUÊ O RGPD?
Os cidadãos devem ter controlo sobre os respetivos dados pessoais e deve simplificar-se o quadro legal dos
negócios digitais. Para a Comissão Europeia, a proteção dos dados pessoais é um elemento-chave do Mercado
Único Digital. Todo este cenário potenciou a criação do novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)
para a União Europeia, que revoga a legislação atual sobre a proteção dos dados pessoais, publicada em 1995,
época em que o acesso à Internet ainda não era generalizado.
O novo regulamento entra em vigor no dia 25 de maio de 2018.

NOME OFICIAL
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do
Conselho de 27 Abril de 2016 sobre a proteção de pessoas
físicas no que diz respeito ao processamento de dados
pessoais e sobre a livre circulação de tais dados

O QUE SÃO DADOS PESSOAIS?
De acordo com a legislação, consideram‑se dados pessoais
quaisquer informações relativas a uma pessoa individual
identificada ou identificável através das mesmas
(identificável «por referência a um número de identificação
ou a um ou mais elementos específicos da sua identidade
física, fisiológica, psíquica, económica, cultural ou social»)

DIREITO AO ESQUECIMENTO
Os cidadãos vão poder exigir às empresas que eliminem os
respetivos dados pessoais. Este direito ao esquecimento é um
prolongamento do direito já existente de impedir que os dados
pessoais sejam tratados. O novo regulamento permite que os
dados pessoais de cada cidadão sejam destruídos por sua
solicitação.

PORTABILIDADE DOS DADOS
Os cidadãos poderão exigir às empresas que lhes enviem os
seus dados pessoais num formato que permita que sejam
enviados para outra empresa, facilitando a sua migração e
tornando mais simples a mudança de prestação de serviços.
Sempre que um cidadão mudar de Banco ou de prestador de
serviços de televisão, não terá que fornecer novamente os
seus dados pessoais, pois estes podem ser facilmente
migrados de uma empresa para outra.

OBRIGATORIEDADE DE
NOTIFICAR
As empresas e as organizações têm o dever de notificar a
Autoridade Nacional de supervisão para violações de
dados para situações que coloquem os indivíduos em risco
e comunicar ao cidadão em causa todas as violações de alto
risco o mais rapidamente possível, de modo a que se
possam tomar as medidas adequadas

REGISTOS E PROVA DE
CONSENTIMENTO
Relativamente ao relacionamento online com clientes, os
sistemas das empresas deverão expor as políticas de
privacidade numa linguagem clara e objetiva. O
consentimento do tratamento dos dados por parte dos
cidadãos deverá ser guardado para servir como prova de
consentimento livre e inequívoco.

DESAFIOS DO RGPD
O RGPD vai impulsionar o investimento de TI das empresas portuguesas em 2018 e 2019.
- 56% das 5.000 maiores organizações afirma que estarão prontas para o RGPD em 2018
- Em média as grandes organizações prevêm gastar cerca de 75K€-125K€ em compliance com o RGPD nos próximos 24
meses
- TI e Segurança são as principais áreas de investimento estimando o IDC que consumam mais de 50% dos gastos totais
- Em 2019, 75% dos CIOs irá focar as suas preocupações de Cibersegurança em autenticação e confiança para
controlar os riscos de negócio, começando a descontinuar e substituir os sistemas que não consigam garantir a
proteção de dados

Fonte: IDC FutureScapes 2018

CHECKLIST DE AÇÕES PARA CUMPRIR O RGPD
Inventário de dados pessoais
Faça uma lista de todos os dados pessoais que contém com informação detalhada sobre o local de armazenamento. Assim será mais
fácil ter um entendimento abrangente sobre o modo como os dados pessoais são armazenados na sua empresa.
Análise do fluxo de dados
Identifique todos os sistemas que armazenam dados pessoais ao abrigo do novo RGPD. Deve mapear os fluxos de dados desde o seu
ponto de entrada até ao momento da destruição, incluindo processos de terceiros. Este mapeamento de dados vai ajudá-lo a garantir
que todos os riscos de perda de dados pessoais são eliminados (ou pelo menos amplamente minimizados).
Registo das atividades de tratamento
Deve registar detalhadamente todas as atividades relacionadas com o tratamento de dados pessoais, de modo a que a organização
demonstre que cumpre todas as obrigações em vigor no RGPD. A legislação prevê que as entidades em regime de subcontratação
tenham quase as mesmas obrigações que os responsáveis pelo tratamento, estando assim obrigadas a provar que cumprem o que é
exigido.

CHECKLIST DE AÇÕES PARA CUMPRIR O RGPD
Identificação de lacunas
Defina como vai corrigir as lacunas detetadas durante o período de avaliação do risco. Priorize os problemas de acordo com o risco
que apresentam. O plano de ação para estas situações pode incluir: contratação de novos colaboradores, formação de colaboradores
atuais, mudanças de processos e métodos e implementação de novas tecnologias.
Avaliação dos riscos
Siga os pontos de contacto para os dados e faça uma avaliação de risco para cada fonte de dados e local de armazenamento. Desta
forma, vai estar mais preparado em caso de ataque e vai ser capaz de identificar e minimizar os riscos de sofrer algum ataque e
perder dados.
Nomeação de um Encarregado de Proteção de Dados
Esta figura desempenha um papel essencial no período de transição da lei antiga para a nova legislação. A pessoa responsável pela
proteção dos dados deve garantir que tudo se encontra perfeitamente legal à data de entrada em vigor do RGPD.

O QUE POSSO FAZER?
1 Analisar os dados pessoais geridos pela organização:
fazer um inventário sobre esses dados: tipo de dados,
onde foram recolhidos e onde estão armazenados.

2 Verificar a política de privacidade para os dados
recolhidos: verificar se as políticas de privacidade
existentes na organização são claras e explícitas,
promovendo o fácil entendimento por parte dos
utilizadores

2 Nomear um Data Protection Officer: obrigatório para
empresas que tenham no seu core business o
processamento de dados de terceiros ou se tratarem dados 4 Implementar políticas de gestão e proteção de dados:
garantir que se conhece a localização dos dados pessoais,
de categorias especiais (racial, étnica, política, religiosa,
que estes se encontram devidamente protegidos de acesso
entre outras).
não autorizado ou mascarados e que são facilmente
eliminados caso receba uma solicitação.

METODOLOGIA BWD & ITPEERS
Descobrir os dados nos vários sistemas
- Descobrir e catalogar fontes de dados
- Melhorar visibilidade com capacidades de auditoria
- Identificar onde a informação pessoal reside em dispositivos, aplicações e plataformas
Gerir o processo e o armazenamento
- Implementar políticas de uso e controlos de acesso aos sistemas
- Classificar a informação para compliance
- Responder facilmente a pedidos de dados e requisitos de transparência
Proteger ao longo de todo o ciclo de vida
- Proteger credenciais de utilizadores com acessos baseados em risco
- Proteger os dados com tecnologias de encriptação
- Responder a intrusões com controlos embebidos para detetar e responder a quebras de
segurança

ABORDAGEM BWD & ITPEERS
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DESCOBRIR

GERIR

PROTEGER

REPORTAR

Identificar os dados pessoais armazenados e onde eles residem

Gerir a forma como os dados pessoais são geridos e armazenados

Estabelecer controlos para prevenir, detetar e responder a
vulnerabilidades e quebras de segurança
Manter documentação requerida, pedidos de dados e notificações
de quebra de segurança

AUDITORIA: OBJETIVOS
A auditoria RGPD é a primeira fase de um processo mais completo, que
tem os seguintes objetivos:
- Definir uma equipa estruturada para abordar as temáticas relacionadas
com o RGPD;
- Acordar sobre a metodologia e o plano de trabalho conjunto;
- Avaliar o estado de compliance com as normas do RGPD;
- Definir medidas de mitigação e plano de ações corretivas;
- Acordar roadmap para implementação faseada do RGPD;
- Incrementar o conhecimento e preparação da organização do Cliente
para o RGPD.

AUDITORIA: MACRO PLANO

Auto-avaliação

Auditoria

Definição de medidas
de mitigação e
roadmap

RGPD - COMO TORNAR EM
VANTAGEM COMPETITIVA?
- O ponto de partida para o aproveitamento da mudança imposta pelo RGPD começa pelo reconhecimento de que a
informação pessoal é um dos ativos mais valiosos da sua organização.
- As empresas que conseguirem cumprir atempadamente os requisitos de compliance estarão um passo à frente das
restantes: preparadas para abordar novas leis de privacidade adicionais que possam surgir de outras regiões e países. Em
vez de encarar a conformidade com o Regulamento como um custo, as organizações devem considerá-la uma prática líder
que pode contribuir para a sua melhoria e ser um verdadeiro fator de diferenciação dos seus concorrentes.
- Deste modo, o programa RGPD constitui uma oportunidade-chave para embarcar numa transformação digital mais
ampla que beneficiará o negócio como um todo.

UM PASSO À FRENTE DO RGPD
A implementação do RGPD contribui para a excelência operacional e beneficia a reputação das empresas. Também
abre novas oportunidades para a digitalização mais profunda.
Após RGPD compliance:
- Será possível conhecer e estruturar melhor os processos e evitar processos duplicados. Os dados chegarão de
forma mais rápida e fluída aos recetores.
- Bases de dados bem estruturadas tornam mais fácil para as organizações adaptarem o seu front-office para uma
gestão de relacionamento do cliente state-of-art e customer-centric.
- Organizações adquirem uma compreensão mais ampla dos seus clientes e da sua performance. Ao mesmo tempo
deixarão de ser percebidas como intrusivas, à medida que clientes têm produtos, serviços e preços mais
customizados.

PERGUNTAS FREQUENTES
Quando é que o Data Protection Officer é obrigatório?
Esta figura (também conhecida como DPO, Data Protection Officer) desempenha um papel essencial no período de
transição da lei antiga para a nova legislação. A nomeação de um DPO é obrigatória nos seguintes casos: (1) sempre
que o processamento dos dados acontecer numa entidade pública; (2) sempre que haja monitorização constante de
pessoas em grande escala; (3) sempre que há processamento de dados sensíveis em grande escala; (4) em empresas
com mais de 250 funcionários.

PERGUNTAS FREQUENTES
Quem pode desempenhar o papel de Data Protection Officer?
De acordo com o RGPD, o Data Protection Officer (DPO) pode ser qualquer pessoa que trabalhe na organização,
desde que reúna algumas condições. O DPO precisa de ter conhecimentos especializados no domínio do direito e nas
práticas de proteção de dados. Não é obrigatório que seja um advogado, mas este profissional tem que ter
conhecimentos jurídicos aprofundados na área de proteção de dados e experiência neste setor. O DPO terá que ter a
capacidade para aconselhar a Administração da empresa e os seus colaboradores a respeito das obrigações do
Regulamento, assim como das outras disposições de proteção de dados em vigor na UE e noutros Estados-Membros. É
importante que este profissional tenha aptidão para ensinar, comunicar as suas ideias e fazer-se entender junto de
todos os colaboradores da empresa. O DPO precisa de conhecer ao pormenor tudo sobre a empresa, nomeadamente
procedimentos de cada departamento. Ao DPO exige-se ainda o controlo da conformidade dos processos da empresa
com o novo RGPD, através de auditorias. O regulamento permite que o DPO desempenhe outras funções além da
responsabilidade com a proteção dos dados, mas aconselha-se que este profissional dedique a maior parte (ou mesmo
a totalidade) do seu tempo às questões de proteção de dados e cumprimento da legislação.

PERGUNTAS FREQUENTES
O que é a Avaliação de Impacto sobre Protecção de Dados (DPIA)?
De acordo com a Comissão Europeia, o DPIA (Data Privacy Impact Assessment, ou seja, Avaliação de Impacto da
Privacidade de Dados) é um processo destinado a descrever o processamento de dados privados, que avalia a
necessidade de um processamento e que ajuda a gerir os riscos relacionados com o processamento dos dados pessoais
É uma avaliação de risco, que relaciona o impacto da concretização de ameaças de privacidade de dados com a sua
probabilidade de acontecer.
É necessário obter consentimento do titular dos dados no caso de uma base de dados com informação de domínio
público (ex: nº de ordem profissional no setor da Saúde)?
Esta questão é um paradigma, pois os dados relacionados com o setor da Saúde são sensíveis e recomenda-se o acesso
apenas aos dados estritamente necessários para a prossecução da função do colaborador. Nestas situações, de modo
a manter a confidencialidade e integridade dos dados, aconselha-lhe a utilização de uma ferramenta de mascaramento
de dados, como o Datapeers.

PERGUNTAS FREQUENTES
Quais são as principais mudanças relativamente ao consentimento por parte dos indivíduos e das empresas?
O regulamento cria barreiras adicionais às práticas atuais de recolha e tratamento de dados em Portugal,
introduzindo regras mais rígidas às empresas no que diz respeito ao consentimento para a recolha e tratamento de
dados pessoais. As empresas têm que considerar a criação de um contrato com o titular dos dados, o cumprimento de
obrigações jurídicas e a defesa de interesses vitais do titular dos dados. Com o novo regulamento um contacto de um
cartão-de-visita, por exemplo, não poderá ser incluído em nenhuma base de dados sem o consentimento explícito do
seu titular. Em termos práticos, a utilização de caixas previamente selecionadas, a ausência de respostas, a
inatividade e o consentimento através de termos e condições deixarão de ser permitidos, pois nenhum dos meios
apresentados é considerado um meio de demonstração do cumprimento dos requisitos de consentimento do novo
regulamento.

PERGUNTAS FREQUENTES
Se detetar uma violação de segurança de dados, quem devo notificar?
O cidadão lesado e a Comissão Nacional de Proteção de Dados.
O consentimento implícito através de "Termos e Condições" continua a ser permitido no novo Regulamento?
Não, tem que haver um consentimento explícito por parte dos cidadãos.
Ao abrigo do RGPD, a encriptação dos dados é obrigatória?
A encriptação não é obrigatória. Cabe às empresas dotarem-se dos mecanismos necessários para garantir a proteção
e confidencialidade dos dados.

IDEIAS-CHAVE: CONSIDERAÇÕES FINAIS
- RGPD compliance prevê 4 blocos principais: estratégia, espectro legal, segurança dos dados e TI. O cumprimento do
RGPD não deverá ser um tema apenas tratado por equipas do foro legal – trata-se de uma iniciativa holística que requer a
boa coordenação entre departamentos.
- Não só os dados dos clientes de uma organização estão sob escrutínio do RGPD – todos os dados de indivíduos, cujo
processamento de dados é executado, incluindo dados de colaboradores, são alvo do RGPD.
- RGPD requer interpretação cuidadosa e aconselhamento profissional – a nível de proteção de dados, sistemas de
tecnologia e jurídico. Muitas organizações – nomeadamente a banca – subestimam a abrangência do RGPD, o esforço
requerido e o cronograma que é necessário cumprir no caminho para o compliance. (fonte: IT ProPortal), negligenciando o
facto de que os dados estão espalhados por toda a organização.
- São vários os fatores chave que impactam o esforço de conformidade de cada organização: o tamanho, complexidade dos
serviços e produtos, os processos de TI em execução, o apoio do topo da pirâmide organizacional, entre outros.

SOBRE NÓS
Com mais de uma década de existência, a IT PEERS® é uma das mais experientes e competentes
empresas portuguesas no sector das Tecnologias de Informação. Assegura soluções de elevada
qualidade a preços altamente competitivos, caracterizados por um forte enfoque nos clientes,
mantendo excelentes relações com as entidades e organismos com os quais se relaciona. Estes
são pontos-chave que a distinguem da concorrência, acumulam benefícios concretos e
asseguram excelentes perspetivas de negócio.

Fundada por profissionais dotados de profunda experiência e know-how na área da gestão de
informação, a bwd Digital Transformation nasceu a partir da necessidade das empresas
Portuguesas deterem sistemas de gestão de informação ao nível dos melhores sistemas europeus
e mundiais e que proporcionassem a redução de custos, o aumento da produtividade dos
colaboradores e o aceleramento do tempo de lançamento de novos produtos e serviços no
mercado. Mais que consultores, somo data scientists, apaixonados pelo potencial dos dados
gerados pela sua empresa e pelo impacto que a análise da informação gera na sua tomada de
decisão.

Para mais informações, contactar:
info@itpeers.com | info@bwd-it.com
www.itpeers.com | www.bwd-it.com/

Nota: Este e-book é resultado de um trabalho em conjunto da bwd e da IT PEERS que tem
como objetivo disponibilizar um documento que englobe os principais pontos sobre o novo
Regulamento Geral de Proteção de Dados, bem como apresentar um plano de ação para o
cumprimento do mesmo com recurso à metodologia bwd & IT PEERS.
O conteúdo deste ebook não pode ser distribuído, reproduzido ou copiado, direta ou
indiretamente, sem expressa autorização das empresas envolvidas na sua execução.

