PROTEÇÃO DE DADOS E CIBERSEGURANÇA

Assegurar a conformidade
com o Regulamento Geral de
Dados Pessoais

PROTEÇÃO DE DADOS E CIBERSEGURANÇA

#GDPR
RGPD GESTÃO DE PROTEÇÃO DE DADOS
A Quidgest pode ajudá-lo a cumprir o novo Regulamento Geral de Proteção
de Dados Europeu 2016/679
O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, o Regulamento
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, foi aprovado em Maio
de 2016 e deﬁne o novo regime jurídico da proteção de dados,
especialmente no que diz respeito ao tratamento dos dados pessoais dos
cidadãos dos diversos estados membros da União Europeia, ao
enquadramento dessa protecção e à sua livre circulação.
Este regulamento contém medidas que afetam diretamente a atividade
das organizações, consagrando o “direito a ser esquecido”, a obrigatoriedade de contratar um Encarregado de Proteção de Dados (DPO), a
obrigatoriedade de comunicação ao regulador e aos titulares de dados
em caso de violação de dados, bem como pesadas multas pelo
incumprimento das normas previstas no Regulamento.
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O Sistema de Gestão
de Proteção de Dados
A Quidgest desenvolveu um sistema que permite à organização
estruturar os seus dados, ter uma plataforma de controlo e para garantir
a conformidade e reportar ao regulador as mais variadas situações por
forma a dar resposta à diretiva. A solução tem quatro interfaces:
Gestão de Proteção de Dados (para o encarregado de protecção de
dados), Gestão do Titular de Dados (para a organização interagir com
os titulares de dados), o Portal do Titular de Dados (para interacção
dos titulares dos dados com a organização) e o Portal do Fornecedor
(para veriﬁcação de conformidade com os fornecedores).
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A Quidgest é uma empresa tecnológica, global, de origem portuguesa, criada em 1988, pioneira na
modelação e geração automática de software, como plataforma de integração entre tecnologia e gestão.
Os seus clientes procuram inovação e agilidade no desenvolvimento de sistemas de informação que façam
a diferença e sejam uma fonte de vantagens competitivas, nos seus processos de Transformação Digital.
Sistemas prontos a evoluir continuamente, complexos, urgentes ou especíﬁcos para várias tecnologias e
plataformas, incluindo Web, dispositivos móveis e cloud.
Através da plataforma ágil Genio, a Quidgest desenvolve e oferece o maior portfólio de soluções,
em 12 áreas diferentes, vocacionadas para a melhoria contínua na gestão de empresas e instituições públicas
de excelência, em todo o mundo.
Com empresas já constituídas em Portugal, Alemanha, Timor-Leste e Moçambique, para além de parcerias
no Reino Unido, no Brasil, na Polónia, em El Salvador e na Jamaica, tem investido fortemente e com sucesso
na internacionalização das suas atividades.
A Quidgest é uma empresa ética e socialmente responsável. O seu sistema de gestão da qualidade está
certiﬁcado de acordo com a norma ISO 9001, o seu sistema de gestão ambiental está certiﬁcado pela
norma ISO 14001. Possui ainda a certiﬁcação ISO 27001, o padrão e a referência internacional para a
gestão da Segurança da Informação. Entre outros prémios e distinções é PME Excelência e integra a rede de
PME inovadoras da COTEC.
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CONTACTE-NOS!
quidgest@quidgest.com
solutions@quidgest.com
marketing@quidgest.com
Quidgest Portugal:
R. Viriato, 7 – 4.º
1050-233 Lisboa | Portugal
tel. (+351) 213 870 563
Quidgest Alemanha:
Konrad-Zuse-Platz, 8
81829 München | Germany
tel. (+49) 89 20 70 42 850
Quidgest Timor-Leste:
Timor Plaza, CBD2, Unit 403-404
Comoro | Díli | Timor-Leste
tel. (+670) 76 82 47 19
(+670) 77 45 64 29
Quidgest Moçambique:
R. John Issa, n.º 260
Maputo | Moçambique
tel. (+258) 21 30 37 32

