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Diáriamente Semanalmente Várias vezes por mês

Serviços utilizados pelos cidadãos europeus

74% usam telemóvel 

para chamada ou 

mensagem

60% navegam na 

Internet

46% enviam e recebem 

emails

Fonte: Comissão Europeia, Euro-barómetro, Janeiro, 2017

41% fazem chamadas 

de telefone ou vídeo pela 

Internet

92% consideram importante 

que a informação pessoal no 

PCs, tablet ou telefone só possa 

ser acedida com seu 

consentimento

92% consideram importante 

que a confidencialidade de 

emails e mensagens seja 

garantida

82% consideram 

importante que os cookies 

só possam ser usados com 

consentimento

61% afirmam receber 

demasiadas chamadas 

comerciais não solicitadas

59% gostariam que as 

chamadas comerciais 

usassem um prefixo 

específico

50% usam a Internet 

para mensagens

Exigências dos cidadãos europeus

GDPR e Diretiva e-Privacy



GDPR

Nova Diretiva 
ePrivacy

Maio 2016

Janeiro 2017

Maio de 2018



Dados Pessoais (exemplos)

Nome Morada Nº CC

Nº C. 
Condução

email
Informação

fiscal

Cookies
Endereços

IP
Localização

Informação 
bancária

Perfis R. 
Sociais

…



Desafios



Artigo 25.º

Proteção de dados desde a conceção e por defeito

1. O responsável pelo tratamento aplica, tanto no momento de definição dos

meios de tratamento como no momento do próprio tratamento, as medidas

técnicas e organizativas adequadas… destinadas a aplicar com eficácia os princípios

da proteção de dados… e a incluir as garantias necessárias no tratamento…

2. O responsável pelo tratamento aplica medidas técnicas e organizativas para

assegurar que, por defeito, só sejam tratados os dados pessoais que forem

necessários para cada finalidade específica do tratamento. Essa obrigação

aplica-se à quantidade de dados pessoais recolhidos, à extensão do seu

tratamento, ao seu prazo de conservação e à sua acessibilidade…



QUE DADOS RECOLHEMOS?

COMO O FAZEMOS?

COMO OS USAMOS?

COMO OS CONTROLAMOS?

ONDE RESIDEM?

QUEM PODE ACEDER?

QUEM É 
RESPONSÁVEL?

COMOS OS 
PROTEGEMOS?



Data cleansing

Data minning

Extração e análise

+ dados      + resultados?

Email errado ou inexistente?

Telefone errado ou inexistente?

Sem atividade há + X meses?

Removidos das listas de 

subscrição?

Sem oportunidades associadas?

Sem contratos ativos há + de X 

anos?



Transparência e confiança

Validação do interesse e 

consentimento

Lead generation & nurturing 

focado 

Campanhas mais ágeis

Forecast mais preciso

Melhores taxas de conversão

- dados       - resultados!

Menos dados duplicados

Self-service data management

Maior ROMI



Tecnologia Organização





Os utilizadores internos são responsáveis por 43% das falhas de segurança que resultaram em perdas de dados, numa relação de 

50/50 entre causas intencionais e acidentais. 

Fonte: Intel 2015

http://www.mohamedmostafa.co.uk/blog/2017/05/05/gdpr-series-protecting-dynamics-365-customer-sensitive-data-and-personal-identifiable-data-in-the-new-gdpr-world/export-to-excel-2/


Limitação da exposição a dados pessoais substituindo-os por “máscaras” 

(Pseudonimização)

Dynamic Data Masking

O objetivo do data masking é limitar a exposição de dados pessoais, evitando que utilizadores que não devem ter acesso aos dados os 

possa visualizar. A funcionalidade é complementar às outras features de segurança do SQL Server (auditing, encriptação, segurança ao 

nível da linha, database firewall…) 

Exemplos: 

(1) Um agente do call center de suporte pode identificar o cliente através de vários dígitos do seu cartão do cidadão ou cartão de crédito, 

mas os respetivos dados podem não estar completamente visíveis para o agente.

(2) Um programador pode consultar o ambiente produtivo se necessário para efeitos de análise/correção de falhas sem violar a 

regulamentação.









Tecnologia Organização



Comunicação

Web Intelligence

Formulários Questionários

Landing Pages

Social Discovery
Campanhas 

automatizadas

Listagem de 
sistemas e 

classificação 
de risco 

(ISO27001)

Auditorias de 
avaliação de 

impacto
(PIAs)

Integrar sistemas 
e  processos 
de negócio

Organização e 
funções

Monitorização 
e gestão de 
IncidentesEquipas 

multidisciplinares

Políticas de 
proteção de 

dados e 
privacidade

Responsabilidade 
de destinatários,  
subcontratantes

e terceiros
Disclaimers, 
Templates, 

avisos, 
declarações

Segurança 
Informática

Seguimento
de campanhas



Consultor jurídico DPO Especialista em 
segurança 
informática 

Gestor de projeto Marketing 
executive

Parceiro de 
soluções

IT Manager

Artigo 47.º (Regras vinculativas aplicáveis às empresas)

n) Ações de formação especificamente dirigidas a pessoas que tenham, em 
permanência ou regularmente, acesso a dados de natureza pessoal.



Controlar ReportarProtegerDescobrir

Operacionalização

Auditar 

Projeto Programa



O Encarregado de Proteção de Dados (DPO) 

O caso da Associação Alemã dos Encarregados de Proteção de Dados (DPOs)

(Fundada em 2004)

1.1 Requisitos Profissionais:

O Encarregado de Proteção de Dados (DPO) deverá reunir os seguintes requisitos:

• Adequada formação profissional em, pelo menos, uma das seguintes categorias:

(1) Gestão de Processos Organizacionais;

(2) Tecnologias de Informação e Comunicação;

(3) Direito.

• Sólidas competências nas outras duas categorias.

• Pelo menos 2 anos de experiência profissional nas categorias indicadas.

• Qualificação relevante no domínio da proteção de dados.



Informação útil

GDPR Portal

Nova diretiva ePrivacy

Microsoft Trust Center (GDPR)

Código Profissional dos DPOs alemães

http://www.eugdpr.org/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/proposal-eprivacy-regulation
https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/privacy/gdpr
https://www.bvdnet.de/wp-content/uploads/2016/12/BEBI_EN_2016.pdf
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