OMNIA

GDPR Manager
Segurança e rapidez
no cumprimento da legislação.

A obrigatoriedade de implementar um conjunto
de procedimentos de proteção dos dados pessoais,
no âmbito do Regulamento Geral de Proteção de Dados
(RGPD), veio aumentar a carga administrativa
das organizações.
Em áreas como Gestão de Recursos Humanos, Marketing
e Vendas ou Contabilidade e Finanças, a gestão dos
dados pessoais passou a ser sensível. As organizações
têm agora de reger-se por um conjunto de procedimentos
exigentes, que vieram alterar significativamente
o seu modus operandi, quer os processos estejam
ou não digitalizados.
Com a plataforma OMNIA, já pode digitalizar os
processos críticos e cumprir com rigor a legislação,
sem perder produtividade.
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Conformidade com
a legislação, sem trabalho
administrativo
São muitos os dados sensíveis que existem nas organizações, encontrando-se
dispersos pelos diferentes departamentos e unidades de negócio. Organizá-los
num único sistema, normalizar a sua utilização e garantir a sua segurança pode
tornar-se difícil e até muito moroso.
A plataforma online OMNIA, organiza os dados pessoais, controla a sua utilização,
garante a sua segurança e normaliza os procedimentos internos, acabando com
as probabilidades de erros e de incumprimento das normas do RGPD.
Os processos de conformidade com o regulamento são automatizados através
de workflows que estruturam os procedimentos, geram rapidez de operacionalização,
segurança dos dados e total conformidade com a legislação.

01.
Gestão centralizada das
atividades de consentimento
Concentre numa única plataforma todas as atividades relacionadas com
o consentimento dos titulares dos dados. Aceda ainda a informação que
lhe permite agir rapidamente, sem correr riscos de incumprimento.
Simplifique a gestão de consentimentos através de mecanismos que permitem:
Registar e gerir consentimentos
Identificar rapidamente os consentimentos ativos
Gerar justificações para utilização dos dados
Cessar consentimentos e registar justificações
Tratar dados de menores e pessoas vulneráveis
Adicionar documentos que comprovem o consentimento

O MELHOR aliado
do DPO
A função de Data Protection Officer (DPO), que surgiu no âmbito do RGPD,
é de extrema importância. É precisamente sobre este responsável que recai a
obrigação legal de garantir a conformidade da organização com o regulamento.
Mas não se preocupe! Nesta plataforma encontra a solução certa para ajudar
no exercício dessa função, sem correr riscos.
Na plataforma OMNIA encontra todos os mecanismos que precisa para
agilizar os processos internos, de forma a garantir a segurança dos dados
e conformidade com a legislação.
Veja as 6 características que fazem desta plataforma um verdadeiro
aliado na gestão dos dados pessoais da sua organização:
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Registo simples
de um consentimento
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02.
Controlo sobre os incidentes
de violação de dados
Comunicar Incidentes de Violação de Dados à Comissão Nacional de Proteção
de Dados (CNPD) também passa a ser mais simples. Esta aplicação móvel acelera
o processo, permitindo-lhe agir dentro do prazo e centralizar a informação sobre
os incidentes ocorridos. Desta forma, torna-se mais fácil demonstrar a conformidade
da organização durante os processos de inspeção.
Ganhe mais agilidade em processos como:
Registar e gerir incidentes de violação de dados
Registar incidentes por entidade de controlo e categoria de incidente
Registar titulares de dados e tipos de dados pessoais envolvidos
Catalogar incidentes comunicados à autoridade de controlo
Implementar medidas de minimização dos danos

03.
Registo rápido das atividades
de tratamento
Tenha sempre a certeza de que o tratamento de dados efetuado na sua
organização está de acordo com o RGPD. Esta aplicação permite-lhe arquivar
todas as atividades efetuadas sobre os dados pessoais, para que facilmente
possa comprovar a conformidade junto da autoridade de controlo.
Controle as operações de tratamento através de mecanismos que permitem:
Registar atividades de tratamento de dados pessoais
Consultar as atividades de tratamento realizadas
Arquivar todas as atividades de tratamento efetuadas
Centralizar o controlo/aprovação do DPO
Detalhar tipos de dados, medidas de segurança,
tecnologias ou sujeitos envolvidos

Analisar detalhadamente os incidentes

Registo de incidentes
em qualquer lugar
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Possibilidade de os titulares
trocarem opiniões com o DPO
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04.
Gestão de contratos
de subcontratação
Nas situações em que a sua organização necessite de subcontratar serviços
cuja operacionalização envolva o acesso e tratamento de dados pessoais, é
igualmente obrigatório o cumprimento das regras do RGPD. A responsabilidade
pelo cumprimento das normas é conjunta, pelo que é importante salvaguardar
sempre que a entidade subcontratante fará um tratamento adequado dos dados.
Salvaguarde o cumprimento da legislação através de automatismos
que lhe permitem:
Gerir o âmbito de atuação das entidades subcontratadas
Registar o recurso a subcontratados
Avaliar garantias de conformidade

05.
Gestão eficiente
dos pedidos dos titulares
Garanta rigor e eficiência na gestão dos pedidos dos titulares dos dados.
O RGPD surge precisamente para salvaguardar os direitos dos titulares, por isso,
não incorra em incumprimento.
Nesta plataforma online tem a certeza de que a informação está segura e que
todos os pedidos são tratados de forma rápida e eficaz.
A plataforma OMNIA permite-lhe criar um circuito de registo, aprovação e gestão
de pedidos, para que facilmente salvaguarde a conformidade da sua organização.
Garanta rapidez nas seguintes operações:
Agilidade na aprovação
de pedidos

Registar pedidos dos titulares
Aprovar pedidos
Acelerar a resposta aos pedidos
Documentar as interações com os titulares
Acompanhar a evolução dos pedidos
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06.
Avaliação de impacto da
privacidade de dados (PIA)
Certifique-se que os dados pessoais tratados na sua organização estão seguros.
Através desta plataforma, consegue facilmente avaliar as situações de risco
ou ameaças à privacidade dos dados identificando os eventuais riscos de violação
da privacidade dos dados, de modo a evitar a sua ocorrência.
Evite riscos de incumprimento com mecanismos que permitem:

Utilização em qualquer
equipamento
Usufrua da solidez da
informação, independentemente
do equipamento que usar.

Disponibilidade permanente
do sistema
Aceda ao sistema sempre
que precisar. Asseguramos
disponibilidade contínua.

Segurança absoluta dos dados
Beneficie de um serviço
de segurança credenciado,
prestado pela Microsoft.

Acesso em qualquer lugar
Aceda à aplicação onde
quiser. Basta um browser para
poder entrar na aplicação.

Serviço disponível através
de subscrição
Utilize a solução sem
investir em equipamentos e
manutenção do sistema.

Atualização contínua
Garanta o cumprimento
permanente da legislação.
Sempre que houver
alterações, a aplicação será
atualizada.

Diagnosticar situações críticas
Documentar a necessidade de elaboração de DPIAs

07.
Envolva todos os colaboradores
nesta missão
Dê autonomia aos seus colaboradores e faça do RGPD um tema para todos.
Esta plataforma sólida, suportada na infraestrutura Azure da Microsoft,
uma referência a nível mundial, permite distribuir responsabilidades pelos
colaboradores que têm permissões para aceder à aplicação.
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