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Controle os seus dados



Quais os tipos de dados  
pessoais que o GDPR protege?

 >   Informação básica de identidade, como por exemplo nome, 
morada e números de identificação

 >  Dados da web, como por exemplo localização,  
endereço IP, dados dos cookies e tags RFID

 >  Dados de saúde e genéticos
 >  Dados biométricos
 >  Dados étnicos-raciais
 >  Opiniões políticas
 >  Orientação sexual

 > Extração de dados pessoais suportada por linguística
 >  Relatórios pré-definidos de acordo com o GDPR
 >  Agendamento de relatórios automáticos
 >  Exportação de relatórios para os formatos csv, excel ou pdf
 >  Relatórios personalizados, através da possibilidade de adicionar 

ou remover campos
 >  Visualizações dos relatórios com gráficos, tabelas, entre outros
 >  Comparação dos relatórios para encontrar alterações efetua-

das aos dados
 >  Gestão avançada de utilizadores
 >  Registo de auditorias

O que é o GDPR?
No dia 25 de Maio de 2018, entrará em vigor um novo regulamen-
to Europeu para a privacidade chamado GDPR – General Data 
Protection Regulation, ou na sua versão em português, 
Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). Este regula-
mento afeta todas as leis locais de privacidade e aplica-se a todas 
as empresas que vendem e guardam informação pessoal dos 
cidadãos da União Europeia (UE). Além disso, proporciona um 
maior controlo sobre os dados pessoais, quer para funcionários, 
quer para clientes finais, e garante que a informação é armaze-
nada de forma segura. Não obstante, cada cidadão tem o direito 
de solicitar relatórios acerca da Informação Pessoal Identificável 
(PII) que a empresa guarda a seu respeito.
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Direito à Notificação de Violação
No caso de uma violação de dados, as organizações devem 
notificar a sua Autoridade de Proteção de Dados (DPA), num 
prazo de 72 horas a partir da violação. Os indivíduos também 
têm o direito de serem notificados no caso de uma violação 
dos seus dados pessoais. A notificação deve incluir uma 
descrição acerca do tipo de dados, quantidade de registos e de 
indivíduos que foram expostos.

Se achar que foi vítima de uma violação de dados pessoais, 
pode facilmente selecionar as fontes de informação ou apli-
cações da empresa que foram violadas. Nesse caso, o dokoni 
FIND Insight desenvolve um relatório que mostra todos os reg-
istos em que os números da conta bancária, números de segu-
rança social e outra informação pessoal identificável foram 
expostos. O relatório pode ser usado para perceber onde os 
dados residem, para que possam ser limpos e denunciados, 
tanto aos colaboradores como aos restantes indivíduos.

Direito ao Acesso
Os indivíduos podem confirmar se, onde e porquê a infor-
mação pessoal identificável (PII) está a ser armazenada. Se os 
cidadãos da Comissão Europeia (CE) quiserem saber mais 
acerca da sua informação, a empresa deve facultar cópias 
electrónicas desses dados à pessoa em questão.

dokoni FIND Insight permite procurar por todos os documen-
tos, incluindo a informação acerca de uma pessoa específica 
e/ou recuperar a localização de todos os documentos a partir 
da interface de utilizador. Esta solução permite selecionar 
qual a informação pretendida, obtendo uma visão clara dos 
dados armazenados. Existe ainda a possibilidade de obter um 
relatório, que pode ser exportado para excel para ser tra-
balhado ou para informar a pessoa que fez o pedido.

Direito à Portabilidade de Dados
O direito à portabilidade de dados permite que os indivíduos 
possam exigir os dados que lhe dizem respeito, num formato 
capaz de ser migrado para outra empresa/serviço. De uma 
forma segura, os cidadãos poderão mover, copiar ou transfer-
ir os dados pessoais de um ambiente de TI para o outro.

Com toda a informação pessoal indexada e a extração de 
bases de dados das várias fontes, o dokoni FIND Insight pode 
ser usado para reunir a informação num formato legível 
como por exemplo PDF ou Excel. Desta forma, poderão ainda 
ser adicionados campos, como por exemplo nome da pessoa, 
morada, telefone e e-mail ou poderão ser extraídos outros 
dados.

Como O dokoni Find pode 
ajudar com GDPR?
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dokoni FIND Insight para GDPR: workflow
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dokoni FIND potenciado pela VirtualWorks  
www.virtualworks.com
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