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A partir de 25 de maio de 2018 entra em

9.Proteção de dados desde a conceção e

vigor um novo quadro legal relativo à

avaliação de impacto;

proteção das pessoas singulares, no que diz

10.Notificação de violações de segurança.

respeito ao tratamento de dados pessoais e

Em virtude dos impactos previsíveis nos

à livre circulação desses dados, que terá

sistemas de gestão implementados nas

implicações importantes nas organizações e

áreas da qualidade, ambiente, segurança e

nos seus sistemas de gestão.

saúde no trabalho, segurança alimentar,

Este regulamento europeu tem impacto em

segurança da informação, entre outros, a

praticamente

empresas,

VLM Consultores não poderia ficar alheia a

independentemente da sua dimensão e

todas

este novo quadro legal e disponibiliza ao

vem acompanhado de um regime punitivo

mercado uma abordagem de intervenção

muito pesado, com sanções máximas a

profissional que acautela uma transição

poderem atingir os 20 milhões de Euros.

coerente, integrada e duradoura.

Para a aplicação do RGPD é essencial obter

A

um enquadramento adequado das novas

workshops (reserve já a 3ª semana de

obrigações

setembro) e seminários (já confirmado o dia

e

as

identificar

plano

de

de

Setembro

realizaremos

implementação adequado para o seu

25

atempado cumprimento.

Sustentability Talks) onde esta abordagem

de

Outubro

uma

intervenção

no

O CNPD (Comissão Nacional de Proteção

poderá ser esclarecida junto do público

de

interessado.

Dados)

já

emanou

um

documento

informativo relativo às "10 medidas para

Todavia, antes do período de férias, bem

preparar a aplicação do RGPD", o qual

merecidas, queremos já manifestar que

merece

estaremos disponíveis para todos os níveis

uma

conhecimento

consulta
das

atenta

áreas

para

principais

de

de apoio necessários:

atuação:

-Inventário de dados sensíveis;

1.Informação aos titulares dos dados;

-Levantamento de suportes de tratamento

2.Exercício dos direitos dos titulares dos

(abordagem ciclo de vida) de dados;

dados;

-Legal Assessment - Relato de cumprimento

3.Consentimento dos titulares dos dados;

legal;

4.Dados sensíveis;

-Legal Compliance - Planos de intervenção

5.Documentação e registo de atividades de

para alcance da conformidade legal;

tratamento;

-Auditorias de verificação de conformidade

6.Contratos de subcontratação;

legal;

7.Encarregado de proteção de dados;

-Formação e Sensibilização para o sistema

8.Medidas

técnicas

e

segurança do tratamento;

Junho 2017

um

partir

organizativas

e

de gestão de tratamento de dados pessoais.
Boas férias e até já.
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