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Alterações Globais

Para responder a legislação relacionada
com a proteção de dados (RGPD) a Cigest,
Lda. e a MTC – Informática, Lda. estão a
preparar um conjunto de alterações aos
sistemas que permitirão de forma simples
satisfazer os critérios de conformidade
com a lei da proteção de dados pessoais.
Enumeramos a seguir as principais
alterações que serão implementadas.

Será criado um operador para tratar da gestão
de dados pessoais.
Todos os sistemas passarão a ter
obrigatoriedade de entrada com password com
pelo menos 4 dígitos.

Ficha de Terceiros / Cadastro

Utilitários

Será criado um separador nas fichas de
terceiros e fichas de cadastro para o
tratamento de dados pessoais para os
contribuintes abrangidos pelo RGPD.
Nesse separador estarão registadas
informações sobre as autorizações para
tratamento de dados pessoais.
Apenas o gestor de dados pessoais terá
acesso a esse separador para alterações.

Será possível definir por contribuinte quais
as fichas que são abrangidas pela proteção
de dados.

Manipulação de Fichas de
terceiros/cadastro.

Registo e rastreabilidade
de acesso aos dados.

Apenas o operador que for responsável
pela proteção de dados terá acesso às
fichas de terceiros e funcionários que não
tenham permissões de processamento de
documentos, ou que tenham solicitado o
direito ao esquecimento.

O responsável pela proteção de dados terá
acesso a uma listagem que lhe permitirá
identificar a manipulação de dados
pessoais por parte dos operadores, quer
para alteração quer para processamento.

O sistema definirá de forma automática os
contribuintes individuais como abrangidos
pela lei da proteção de dados e dará
autorização de uso de dados pessoais para
faturação / processamento de salários a
todos os contribuintes individuais que
tenham documentos no sistema.

Listagem de Fichas
As listagens de fichas terão limites
relacionados com as autorizações de uso
de dados pessoais.
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