
REGULAMENTO GERAL DE PROTEçãO DE DADOS (RGPD) - ÁREA FINANCEIRA
Implicações da área financeira

Duração: 0.5 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: diretores gerais (CEO),
diretores financeiros (CFO),
ontabilistas certificados (CC),
técnicos de contabilidade.

Referência: 1223
Preço: 220,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Conhecer a legislação aplicável e os riscos inerentes;
Saber interpretar os conceitos relevantes;
Fazer o diagnóstico da situação;
Elaborar um plano de implementação;
Monitorizar o sistema.

Métodos: Exposição e estudo de casos.

O Regulamento entra em vigor a 25 de maio de 2018 e tem implicações relevantes nos processos, procedimentos e acessos e uso de
dados pessoais, com elevadas penalizações por incumprimento.

Está a organização consciente dos riscos e preparada com a sua implementação?

Conheça a legislação, interprete os conceitos, faça um levantamento dos riscos, desenhe um plano de implementação, implemente as
medidas e monitorize o cumprimento

Conheça a nossa oferta de Consultoria em RGPD.

Programa

Legislação aplicável, objetivos, riscos relevantes e entrada em vigor

Principais conceitos e definições

Diagnóstico da situação

Dados sujeitos a proteção.
Avaliação do impacto (AIPD):

Matriz de risco.
Processos relevantes na área financeira:

CRM – clientes particulares;
Fornecedores e outros prestadores;
Tesouraria (pagamentos e recebimentos);
Processamento de salários.

Subcontratação:
Consultores externos;
Serviços partilhados;
Prestadores de serviços.

Sistemas de informação e cibersegurança:
Acessos e níveis de autorização;
Processamento e arquivo de dados;
Cloud computing.

Estudo de caso

https://www.cegoc.pt/regulamento-geral-protecao-dados/


Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/1223

Plano de implementação

Encarregado de proteção de dados (DPO).
Documentação e registo.
Informação, consentimento e exercício de direitos dos titulares dos dados.
Monitorização do sistema (“ongoing concern”).
Estudo de caso.

Deveres e prazos no caso de violação de segurança

Advantages

Aplicação segmentada na área financeira e estudo de casos.

Consultoria em RGPD

Conheça a nossa oferta de Consultoria em RGPD.

https://www.cegoc.pt/regulamento-geral-protecao-dados/

