
O gestor de dados pessoais 
que vai querer integrar no seu 
software de gestão

RGPD NO ARTSOFT
O Gestor de Dados Pessoais 
do ARTSOFT é um módulo 
imprescindível para empresas 
que tenham como público 
alvo o consumidor final.

Desenvolvido por uma equipa  
com conhecimentos em 
Direito, Marketing, Recursos 
Humanos, Administração e 
Área financeira, este módulo 
é uma das respostas mais 
seguras às necessidades das 
PMEs no que respeita à 
gestão e proteção de dados 
pessoais. 

Para saber mais, informe-se 
junto da ARTSOFT ou de um 
revendedor credenciado. CONTROLO DE DADOS

PORTAL ONLINE
DADOSPESSOAIS.ARTSOFT.PT

PERMISSÕES E
ACESSOS PROTEGIDOS

www.artsoft.pt/rgpd
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R G P D
Cumprir o 
regulamento, 
é uma obrigação
As empresas portuguesas são obrigadas por lei a 
proteger os dados pessoais que conservam nos seus 
registos. O consentimento, a transparência e a 
privacidade são uma exigência a cumprir.

A ARTSOFT desenvolveu um módulo 
de gestão e controlo de dados 
pessoais que garante aos utilizadores 
um nível de segurança, fiabilidade e 
eficiência no tratamento de
dados pessoais.

porquê adquirir
Gestor de dados 
Pessoais do ARTSOFT
Ferramenta  essencial de apoio à 
politica de RGPD da sua empresa

Atribuiu a um colaborador a 
responsabilidade de controlar o 
tratamento dos dados pessoais?

Dê-lhe essas permissões no ARTSOFT.

que transformámos
numa solução.

 

SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA 
ACESSOS NÃO AUTORIZADOS

FERRAMENTAS DE 
APOIO AO DPO 

(ou ao responsável 
 pela gestão de dados)

Assegure que cumpre diariamente a 
politica de privacidade que definiu para o 
tratamento de dados pessoais com as 
ferramentas que implementámos. O 
módulo Gestor de Dados Pessoais está 
preparado para o apoiar a sua empresa 
no cumprimento do RGPD.

Num só local poderá controlar 
todos os dados pessoais

Implementámos este módulo de forma 
a que a ficha de terceiro do titular 
espelhe na integra os consentimentos 
que este deu. Os utilizadores do 
ARTSOFT poderão exportar listas sem 
incorrer em incumprimentos.

Exporte  listas de titulares com 
consentimentos diferentes

A forma mais eficiente para garantir que 
a sua empresa não infringe o RGPD é 
agrupar todos os dados num local 
seguro e de acesso reservado. Os seus 
colaboradores deixarão de ter dúvidas 
sobre que tratamento poderão fazer.

HISTÓRICO DE MODIFICAÇÕES
DE DADOS E MOTIVOS DE 

ACESSO A DADOS ANONIMIZADOS
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Catalogar ou ocultar fichas
Na sua versão base, que estará 
disponível para todos os 
utilizadores do ARTSOFT, foi 
inserido no separador Terceiros, o 
menu “Controlo de Dados” com 
três novos registos: 
Privados/Anonimizados/Pseudon
omizados e duas novas ações: 
Terceiro Encerrou / Ocultar Ficha.

Novas permissões definidas
Adicionou-se também um 
conjunto de permissões, que 
permite que a sua empresa defina 
o que cada utilizador poderá fazer 
no campo dos dados pessoais. 

Mais medidas de segurança
A proteção do ARTSOFT contra 
acessos não autorizados está 
também num nível de segurança 
máximo. Possibilitamos agora a 
encriptação de ficheiros SEPA, 
relatórios, etc.  

Tratamento completo
Mais de 20 funções novas foram 
implementadas além de menus 
especificos,  campos especiais e 
ainda um portal online para que o 
seu cliente possa visualizar ou 
atualizar os dados pessoais.

Secção Dados Pessoais
Aceda ao histórico de motivos de 
consultas de dados anonimizados 
ou às alterações feitas nas fichas 
de terceiros. Poderá aqui 
conhecer as ações efetuadas por 
ficha e por utilizador.

Janela Pedido de Alterações
Valide ou solicite esclarecimentos 
aos titulares que tenham 
submetido os seus dados através 
da plataforma. O  email e o NIF 
associado à ficha do terceiro são 
os dados que farão a plataforma 
comunicar diretamente com
o seu cliente.

Ferramentas para DPO (ou similar)
Além das restrições e ações 
sobre dados pessoais que o 
módulo contempla, é possível 
atribuir permissões especiais a 
utilizadores (DPO ou delegados) 
para uma auditoria ou controlo do 
tratamento de dados pessoais.

Exemplo disso, são algumas 
ações como: Importações de 
listas de códigos postais dos 
C.T.T., ou a importação de listas 
com números de telemóvel ou 
e-mail, assinalados pelo DPO 
como “proibidos usar”, irão 
permitir rastreios em massa.

Navegação a três níveis
Para uma maior  eficiência, os 
utilizadores poderão definir filtros de 
navegação: Não ver/Ver fichas 
ocultas, anónimas e/ou privadas. 

Origem dos Dados
Comprove que tem da parte do 
titular dos dados o consentimento 
para o tratamento, anexando à 
sua ficha um comprovativo ou 
outros documentos que 
lhe tenha disponibilizado
ou solicitado.

Lista de Subscrições
Defina os temas em que pretende 
solicitar consentimento ao titular 
dos dados. Poderá colocar até 32 
temas personalizados para 
subscrição. 

DadosPessoais.artsoft.pt
Para facilitar a atualização dos 
dados inseridos no ARTSOFT, 
foi criada uma plataforma para 
que o seu cliente possa 
verificar diretamente os dados.

porquê adquirir
Gestor de dados 
Pessoais do ARTSOFT

Exporte  listas de titulares com 
consentimentos diferentes

Registo de utilizadores e permissões

Consulta a alterações de dados pessoais

Página inicial da Plataforma

Registo de Terceiro anonimizado

Acessos reservados a DPO ou similar
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artsoft@artsoft.pt
www.artsoft.pt

T.: +351 21 710 72 20
F.: +351 21 710 72 39

Somos uma empresa especializada no desenvolvimento 
e comercialização de soluções tecnológicas de apoio à 
gestão empresarial. Desde 1987, focamo-nos em 
desenvolver soluções adaptáveis às necessidades 
específicas dos nossos Clientes.

A nossa experiência, sustenta o nosso trabalho e 
orienta-nos para proporcionar soluções 
economicamente vantajosas, com rápido retorno 
do investimento (ROI) e um dos mais baixos custos 
de manutenção do mercado (TCO).

RÁPIDO RETORNO
DO INVESTIMENTO

AUTOMATIZAÇÃO
DE TAREFAS

GESTÃO E CONTROLO
COMPLETO DA EMPRESA

MAIS FUNÇÕES RGPD
PERSONALIZADAS PARA SI.

Além das várias ferramentas que 
fazem parte do módulo, a nossa 
equipa de desenvolvimento está 
disponível para implementações 
personalizadas que identifique 
como necessárias. 
Peça-nos informações.

SOLICITE UMA 
DEMONSTRAÇÃO.

Conheça na integra todas as funções 
que integrámos neste módulo de 
Gestão de Dados Pessoais. 
Mostramos-lhe exemplos de como 
funcionam as novas secções e de 
como pode tirar partido do ARTSOFT 
para cumprir o RGPD.

BIBLIOTECA RGPD

Como complemento ao módulo 
serão ainda disponibilizados 
alguns modelos de politicas de 
privacidade, códigos de condutas 
e declarações que poderá usar 
como ajuda à implementação do 
RGPD na sua empresa.


