
A sua empresa está preparada? 
Coloque o RGPD no topo da lista de prioridades da sua empresa.
O tempo está a esgotar-se.
Garanta a conformidade e evite consequências legais e reputacionais.

Mas como garantir a conformidade?
Por onde começar?

rgpd@sendysgroup.com
 +351 244 850 030  | www.alidata.pt

+351 217900 510 | www.sendys.ptServimos pessoas, mudamos negócios. 

Para apoiar as empresas nesta iniciativa urgente, o Sendys Group  reuniu uma equipa  multidisciplinar competente que, com base nas 
melhores práticas, pode ajudar a sua empresa a alcançar a conformidade com o RGPD.

CONFORMIDADE
(compliance)

FORMAÇÃO

Que dados pessoais existem? 
Onde estão localizados? 

Que tratamentos são feitos? 
Quem faz esse tratamento? 

Qual a finalidade dos dados? 
Qual o período de 

conservação e transmissões? 
Quem é o responsável pelo seu 

tratamento?

Definição da política de 
tratamento de dados e 

privacidade, 
implementação dos 

requisitos de TI e 
segurança, e avaliação 

do impacto na 
proteção de dados 

pessoais.

Gestão e monitorização 
da continuidade da 
conformidade com 

o RGPD.

Avaliação detalhada 
da situação atual e 

análise legal, 
processual e 

tecnológica da 
empresa. 

É produzido um relatório 
sobre a situação atual, nível 
de risco e recomendações.

PORQUÊ O RGPD?  >  OBJETIVO
O novo RGPD vem reforçar a segurança e a privacidade dos dados pessoais dos cidadãos que estejam na posse das 
empresas, e torna-as empresas responsáveis pelos dados pessoais que processam.
É determinante o envolvimento de toda a organização, pelo que todos devem ser informados e sensibilizados para a 
questão da privacidade, das alterações do RGPD e dos riscos inerentes ao incumprimento.

COMO FAZER CUMPRIR?  >  PROCESSO
Regulando o registo e circulação da dados pessoais com medidas rigorosas quanto à sua origem, armazenamento, tratamento e acesso.

COMO RESPONDER?  >  SOLUÇÃO
Implementando uma estratégia de gestão de registos com procedimentos conformes com o RGPD e revendo toda a estrutura de TI.

AINDA ANTES DE COMEÇAR
Consciencializar a gestão de topo e alocar um orçamento para implementação do RGPD;
Integrar e sensibilizar todos os stakeholders envolventes;
Definir um Encarregado de Proteção de Dados (DPO);
Criação de uma “comissão” de segurança e privacidade (grupo de trabalho para implementação do RGPD).
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Se continua a lutar 
com a compreensão 
e implementação do 
RGPD, podemos 
ajudá-lo.

Há muitas 
necessidades de 
adaptação para o 
pouco tempo 
restante, por isso 
estamos totalmente 
disponíveis para a sua 
empresa neste 
processo de 
conformidade.

O novo RGPD 
é aplicável já em 
25 de maio de 2018.

Serviços TI e Segurança
Criação de políticas de TI para utilização e gestão da infraestrutura.

Consultoria e Auditoria
Proteção e Privacidade e Dados.

Formação 
Interempresas ou à medida, segmentada por critérios diversos 
(níveis, equipas, segmentos de atividade, etc.).

Firewall

Endpoint 

Antivírus

Autenticação

Videovigilância

Sistemas de informação

SERVIÇOS  SENDYS GROUP

Disponibilizamos todos os serviços de implementação e acompanhamento do processo 
de conformidade com o RGPD, bem como suporte e manutenção da 
operacionalidade de equipamentos e sistemas.

Legal
Entender o impacto da aplicação do regulamento e o seu contexto sancionatório.

Processos de negócio 
Adaptar os processos de tratamento de dados pessoais de colaboradores, clientes, etc.

Sistemas de informação
Adaptar sistemas e processos de gestão.

Cibersegurança
Implementar medidas de segurança para proteger a informação.

QUEM AFETA
Todas as empresas e entidades públicas que tratem ou processem dados pessoais, 
independentemente da sua natureza ou dimensão. 

Aplica-se a todas as organizações localizadas na EU, mas também localizadas fora da 
UE caso ofereçam serviços ou produtos na UE.

AS COIMAS
As consequências do incumprimento podem ser severas, com multas de até € 20 
milhões ou 4% do volume de negócios global, o que for maior.

Apaixonados pela tecnologia.

Com 34 anos de experiência e 140 colaboradores com perfis diversos e complementares, somos uma empresa 
global, com projetos em mais de 20 países, nos cinco continentes.

Ajudamos as empresas no desenvolvimento e implementação de soluções tecnológicas globais, para que 
alcancem os resultados pretendidos.

Os serviços que oferecemos englobam temas estratégicos, organizacionais, operacionais e sistemas de informação 
permitindo ajudar os nossos clientes desde a conceção estratégica até à implementação e operacionalização da 
mesma.

Servimos pessoas, 
mudamos negócios. 

Cópias de Segurança (Backups)

Prevenção de perda de dados (DLP)

Gestão Unificada de Ameaças (UTM)

DIMENSÕES DO RGPD 


