
Soluções para cumprir o RGPD
O que é o RGPD?

O RGPD (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) é a mais recente regulamentação europeia relativa à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados.

Dados pessoais: 
Qualquer informação relacionada com 
uma pessoa singular que pode ser 
utilizada para a identifi car, de forma direta 
ou indiretamente. Por exemplo, nome, 
Cartão de Cidadão, morada, correio ele-
trónico, informações fi nanceiras e fi scais, 
historial clínico, imagens, impressões, etc.

Tratamento de Dados: 
Qualquer operação realizada sobre os 
dados pessoais. Por exemplo, recolha, 

registo, organização, conservação, 
alteração, utilização, comunicação, 

destruição, etc.

Quem está obrigada a 
cumprir o RGPD?

A partit de que momento 
entra em vigor o RGPD?

O novo regulamento de protecção de dados foi publicado a 4 de maio 
de 2016, e entra em vigor a 25 de Maio de 2018.

Isto implica que todas as entidades (públicas ou privdas) procedam à 
implementação de medidas para o correcto tratamento dos dados.

O Regulamento aplica-se a todas as empresas sediadas no território 
da União Europeia e ainda às empresas que embora sediadas fora, 
aqui ofereçam serviços ou façam negócios.

O regulamento não necessita de transposição é directamente aplicável 
a todos os Estados Membros.

Como deve ser feito o tratamento de dados pessoais segundo o RGPD?

Devem ser tratados de forma lícita, fi el 
e transparente ("legalidade, lealdade e 

transparência");

Os dados devem ser exatos e atualizados:
serão adotadas todas as medidas razoáveis 
para que sejam eliminados ou corrigidos sem 
demora os dados pessoais cuja fi nalidade
não seja exata ("exatidão");

Devem ser recolhidos com determinados fi ns, 
explícitos e legítimos, e não serem tratados  

posteriormente para outros fi ns 
("limitação do tratamento"); Os dados pessoais não serão conservados 

durante mais tempo do que o necessário para 
os fi ns revistos; ("limitação dos prazos de 
conservação");Os dados devem ser adequados, 

objectivos e limitados ao que é necessário 
para os fi ns para os quais são obtidos 

("minimização de dados");
Será garantida uma segurança adequada dos 
dados pessoais, incluindo a proteção contra o 
tratamento não autorizado ou ilícito e contra a 
sua perda, destruição ou danifi cação aciden-
tal, adotando as medidas técnicas ou organi-
zativas adequadas ("integridade e confi dencia-
lidade");
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Como é que a INTIMUS PORTUGAL o pode ajudar a cumprir os princípios 
básicos do tratamento dos dados referidos anteriormente?

Uma das maiores inovações do RGPD é o “principio de responsabilidade proativa”, que se defi ne como a necessidade de as entidades 
aplicarem as medidas técnicas e organizativas apropriadas, a fi m de garantir e conseguir demonstrar que o tratamento está em conformidade com o RGPO.

A utilização de máquinas de destruição de papel e de suporte digital INTIMUS pode contribuir para que as 
entidades demonstrem que cumprem o RGPD, dado que:

Permitem a destruição rápida, segura e efi caz de documentos que contenham dados pessoais que já não devem ser 
utilizados porque:

 § são excessivos para a fi nalidade para a qual foram obtidos (cumprimento do princípio de “minimização de dados”).

 § são pouco exatos (cumprimento do princípio de “exatidão”).

 § tenham ultrapassado o prazo que legitima o seu tratamento (cumprimento do princípio da “limitação dos prazo de 
conservação”.)

1
Constitui uma medida adequada de segurança 
dos dados pessoais contra o tratamento não 
autorizado ou ilícito desses mesmos dados. A 
utilização das destruidoras INTIMUS facilita a 
eliminação instantânea dos documentos que 
contenham dados pessoais dentro das instalações 
da entidade, permitindo que esta consiga controlar 
este processo a todo o momento (cumprimento do 
princípio de “integridade e confi dencialidade”).

2
Demonstram a conformidade com o RGPD no 
caso de necessidade (procedimentos de inspeção, 
auditoria, etc.). A utilização de destruidoras INTIMUS 
é um sinal claro de uma atitude consciente, diligente 
e proativa por parte da entidade relativamente ao 
tratamento dos dados pessoais (cumprimento do 
princípio de “responsabilidade proativa”).

3

Violações de segurança
Outra das inovações do RGPD reside na regulação das violações de segurança normalmente conhecidas por “quebras ou falhas de segurança”.

O RGPD defi ne-as como sendo toda e qualquer violação de segurança que provoque a destruição, perda ou alteração acidental ou ilícita de dados 
pessoais transmitidos, conservados ou tratados de outra forma, ou a comunicação ou o acesso não autorizados a esses dados.

Em conformidade com o RGPD, as entidades devem informar a violação de segurança não só às autoridades
competentes (em Portugal, a Comissão Nacional de Proteção de Dados), mas também aos interessados, cujos dados possam ter sido comprometido.

A destruição dos documentos que contenham dados pessoais, constitui, sem dúvida, uma das ações mais vulneráveis às quebras de 
segurança:

A colocação de documentos que contenham dados pessoais no caixote do lixo ou nos ecopontos de papel localizados na 
via pública não é uma forma de destruição válida desses documentos. Qualquer pessoa não autorizada poderia aceder à 
informação contida nessa documentação.

Mesmo as formas mais distintas de destruição de documentos consideradas válidas podem conter riscos de segurança para os 
dados. Assim, por exemplo, a subcontratação do serviço de destruição de uma empresa externa não garante que não 
existam incidentes durante o transporte, tais como a perda de documentos, roubo, etc.

A implementação de um processo de destruição eficiente dos documentos que contenham dados pessoais, através da utilização de 
destruidoras INTIMUS, pode contribuir para evitar violações de segurança, uma vez que as entidades não deixam nas mãos de terceiros a 

destruição dos seus documentos, tendo o controlo absoluto sobre todo o processo de destruição.
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Que direitos pode exercer o interessado perante as entidades que 
estão a tratar os seus dados pessoais?
Direito de acesso: o titlar dos dados tem o direito 
de obter uma cópia dos dados pessoais objeto de 

tratamento.

Direito de correcção: o titular dos dados tem o direito 
a obter, a correcção dos seus dados pessoais.

Direito de não sujeição: o titular dos dados tem o 
direito a limitar o tratamento dos dados pessoais, 
a nenhuma decisão tomada apenas no tratamento 

automatizado.

Direito a ser esquecido: o titular dos dados tem o 
direito a solicitar que os dados sejam apagados.

A utilização das destruidoras INTIMUS permite 
cumprir, de forma imediata e totalmente segura, 

o pedido relativo ao exercício do direito de 
eliminação dos dados pessoais.

Direito de portabilidade: O titular dos dados pode 
solicitarque os dados que disponibilizou a um 

prestador de serviços, sejam transferidos para outro 
prestador, desde que tecnicamente possível. 

As sanções por incumprimento são muito severas, 
podendo ascender, em determinados casos, aos 
20 milhões de euros ou a uma quantia equivalente 
a 4% do volume de negócios anual global do ano 
fiscal anterior, optando-se pela quantia maior.

Entre os pressupostos para os quais o RGPD 
estabelece as sanções máximas mencionadas, 
encontram-se a infração dos princípios básicos 
para o tratamento dos dados pessoais, e/ou o 
incumprimento dos direitos dos afetados.

Quanto podem custar as sanções por incumprimento?

A utilização das destruidoras INTIMUS ajuda-o a cumprir os princípios mencionados e no 
exercício do direito de eliminação dos dados pessoais do interessado.

Que outras medidas deverão adotar as entidades para 
cumprirem o RGPD?

As entidades deverão ainda realizar as seguintes 
adaptações nas suas políticas de tratamento de 
proteção de dados para cumprir o RGPD:

Em função do risco que o tratamento realizado pelas 
entidades implique para os dados, estas deverão 
adotar também as seguintes medidas:

 § Transparência e informação aos interessados. É 
necessário adaptar os formulários de recolha de 
dados e rever o aviso legal da página web.

 § Consentimento explicito. Tem de ficar claro que 
o interessado dá o seu consentimento. Já não é 
válido o consentimento tácito ou por omissão.

 § Todos os contratos vigentes que afetem o 
tratamento de dados devem estar adaptados ao 
RGPD. Devem ser analisados caso a caso, já não 
se aplicando as cláusulas de caráter geral.

 § Nomeação de um responsável pela proteção 
de dados. O responsável ficará encarregue de 
garantir o tratamento adequado dos dados da 
entidade.

 § Avaliação do impacto dos tratamentos. A avaliação 
será necessária para os tratamentos de alto risco, 
por exemplo, a elaboração de perfis, o tratamento 
em grande escala de dados sensíveis ou a 
observação a grande escala.

 § Por último, algumas entidades devem ter um 
registo dos tratamento de dados que realizem.
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Proteja seus dados com

MAPA DE SEGURANÇA

DEGAUSSER  
HAMMER 
CRUSHER 
FLASHEX  

VZ MULTIMEDIA  
HDD GRANULATOR    

VZ SPEZIAL   
DISINTEGRATOR      

SHREDDER      

Classifi cação de segurança baixa média alta baixa média alta baixa média alta baixa média alta

SUPORTES ÓTICOS MEMÓRIAS FLASH SUPORTES MAGNÉTICOSpapel

Entre em contato connosco!
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