Full in Information Technology, Engineering and Data

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Aspetos Técnicos Essenciais no RGPD

Lisboa, 16 de Outubro de 2018

Copyright © 2018, OUTSAFE IT - Todos os direitos reservados

Informação:
Restrita
Outubro Classificação
16, 2018 | da
slide
1

OUTSAFE IT – A EMPRESA
Quem somos:
A Outsafe IT é um spin-off do grupo Keepitsafe que opera no mercado há mais de 15 anos
na gestão e custódia de arquivos, que resultou da necessidade que identificada em entregar
ao mercado e aos seus clientes soluções unificadas de arquivos físico e digital, a par com
automação de processos, desmaterialização de documentos e segurança de informação
para ambientes empresariais. Contamos hoje com uma equipa alargada de profissionais
exclusivamente dedicados a cada uma das áreas em que operamos.

Missão:
Tornar a gestão e a segurança da informação mais fácil e integrada nas organizações, por intermédio de soluções
que promovam a eficácia e o controlo da informação.
Promover organizações mais eficientes e seguras com melhores tempos de resposta e ambientes de negócio mais
seguros e controlados, para lidar com os desafios da era da transformação digital.
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Estudo indica que ataques
cibernéticos atingiram 25% das
empresas portuguesas no
último ano (Fonte:Marsh)

Sistema informático dos Hospitais da CUF
alvo de ataque
Hackers pedem resgate de 10 milhões de
Euros!
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Milhões
de dados
circulam a
cada
minuto na
internet!
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O que é o
RGPD?
*Regulamento Geral da Protecção de dados

O que está em
causa?
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RGPD – Onde e quando?
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RGPD – O que devo Saber?
RGPD: Obrigação geral de segurança.
• Dados Pseudonimizados (Pseudonymised Data)
• Perfis

• Criptografia
• Destinatário de dados
• Terceiras Partes
• Consentimento do Interessado

• Notificação Obrigatória de Violação (Data Breach)
• Dados Genéticos / Biométricos
• Os endereços IP e os cookies são agora considerados dados pessoais
• Organização, Testes, Análise e Avaliação dos SI & PCN
• Representante nomeado (DPO)
• Crianças
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RGPD – E as organizações?
O que as organizações devem fazer?
■ realizar um exercício de levantamento e identificação dos dados para
identificar as categorias de dados que a organização está coletando,
processando e identificar todos os fluxos de dados;
■ rever todos os tipos de tratamento de dados que a organização realiza e
garantir que estes possam ser justificados por uma das condições de
processamento;
■ garantir que as condições de tratamento de dados específicas invocadas
sejam devidamente documentadas;
■ se o consentimento for invocado, rever a redação de consentimento
relevante para garantir e explique adequadamente o tratamento de dados
que será realizado e que o consentimento do interessado em causa é
validamente obtido.
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RGPD – EM NUMEROS!
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RGPD – Aspetos Organizacionais Essenciais
Parceria Estratégica
Embora existam muitos benefícios e vantagens reconhecidos a todos os âmbitos para o desenvolvimento de parcerias, a resposta
para o qual se procurou estabelecer esta parceria entre a ABREU Advogados e a OUTSAFE IT é relativamente simples. Existe
claramente um valor agregado para ajudar a suprir os potenciais gaps nas diversas empresas e organizações, que pretendem obter
uma conformidade para com o Regulamento (EU) 2016/679.

Torna-se evidente que o atual Regulamento (EU) 2016/679, tendo uma clara vertente jurídica, é reconhecido que é necessário que
os trabalhos inerentes à análise às Políticas, Processos, Tecnologia e competências dos recursos humanos sejam complementados
por consultores com uma vertente claramente tecnológica, por forma a poderem contribuir eficazmente com “soluções”
adequadas, para que os requisitos inerentes ao RGPD, possam vir a ser cumpridos por parte das organizações.
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RGPD – Conformidade / Negócio / Requisitos Tecnológicos

Jurídico
Interpretação do
Quadro Jurídico

Tecnologia
Seleção da tecnologia
e ferramentas certas

Modelo Negócio
Avaliação do Impacto
no Negócio

The General Data Protection Regulation

Organização
“Incorporar" a Proteção de
Dados Pessoais na
Organização

Outubro 16, 2018 | slide 11

RGPD – Modelo Essencial
Modelo de Gestão focado em 3 Pilares Essenciais para o Negócio

Transformação Digital

PESSOAS

Consiste na utilização intensiva da
tecnologia que promova mudanças na
forma de interação e de envolvimento de
funcionários e de clientes.

Para a OUTSAFE IT, a adoção de
tecnologia nos nossos processos, no nosso
modelo de negócio e na experiência dos
nossos colaboradores e dos nossos clientes
é a chave para uma transformação digital.

GESTÃO
&
CONFORMIDADE
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TECNOLOGIA

RGPD – Transformação Digital
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RGPD – Gestão da Privacidade / TI / Segurança
Os Processos, a Transformação Digital e a Conformidade com o RGPD

IT, SEGURANÇA & ESTRUTURA DE CONFORMIDADE PARA A PRIVACIDADE
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

CONTINUIDADE NEGÓCIO

ISO 27001

ISO 22301

Arquivo Documental
ISO 15489

Política
Data Breach

Proteção
de Dados

Resposta a
Incidentes

CONFORMIDADE & GESTÃO
ITIL
ISO 20000
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IT Service
Mngmt

IT Project
Mngmt

PRIVACIDADE & DADOS
Governança & Gestão

CONFORMIDADE PARA
COM O RGPD

RGPD – Gestão da Privacidade / TI / Segurança
Oferta de Serviços
 ASSESSORIA

INTEGRADA

para todos os aspetos
relacionados com o Regulamento (EU) 2016/679 e sua
conformidade normativa:

 AÇÕES DE CONSULTORIA:

Elaboração de clausulado contratual de prestação serviços
relacionados com o Regulamento de Proteção de Dados e
estratégias do cumprimento normativo.

Para adaptação às regras descritas no Regulamento de
Proteção de Dados (compliance).

Serviços de um Consultor Sénior como Encarregado da Proteção
de Dados (DPO).
para

o

cumprimento

da

Planeamento de programas de formação interna para os
funcionários, responsáveis pela Proteção de Dados e
Conformidade (compliance).
Estudos de Impacto e Análise de risco. (PIA)
.
Auditorias de proteção de dados e de segurança.

Serviços de Apoio Jurídico, Documentação e Comunicação.

Adoção de estratégias
regulamentação.

Preparação de documentação para as políticas de segurança e
de privacidade para organizações públicas e privadas.

nova

Consultoria para a identificação e implementação de medidas
de segurança em novos sistemas / aplicações (Privacy by
Design), definição e implementação de sistemas de
monitorização contínua do cumprimento das medidas técnicas.

Serviços especializados em Segurança Informática e Base de
Dados.

Avaliação e auditoria técnica do cumprimento para com as

Serviços especializados em Gestão Documental e na sua
desmaterialização digital.

Defesa jurídica nos procedimentos disciplinares da Comissão
Nacional de Proteção de Dados (CNPD).

Outubro 16, 2018 | slide 15

medidas de segurança obrigatórios.
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