
 

 
RGPD  
REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. 

 
 
A sua empresa está preparada para o RGPD? 

A ANALOGIA, LDA. Disponibiliza um plano de proteção de dados com 

ligação automática á sua gestão comercial, para que possa fazer uma gestão 

fácil e rápida do seu plano de proteção de dados, sempre disponível, 

sempre atualizável… em qualquer local e para qualquer pessoa ou entidade 

com credenciais para o efeito! 

 

A ANALOGIA prepara os seus sistemas de comunicação para o RGPD 

Se tem Gestão comercial, sites, arquivos, loja online, tratamento de 

salários, contabilidade, seguros, videovigilância, relógios biométricos, etc…. 

precisa de um plano de proteção de dados…. 

 

SOLUÇÕES ANALOGIA, LDA. 

Atualização da gestão comercial com o RGPD  

Se não tiver autorização do cliente e a atualização RGPD instalada, o 

software esconde automaticamente os dados do cliente: telefone, e-mail e 

data de nascimento, todos os outros dados habitualmente recolhidos, 

poderão estar acessíveis a funcionários com acesso definido, com a 

justificação de serem indispensáveis para o processamento da faturação. 

Esses elementos são : nome, morada, contribuinte , código postal e 

localidade.  

 

 

 



 
APLICAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PLANO DE PROTEÇÃO DE DADOS 

A ANALOGIA, LDA. Disponibiliza uma aplicação online onde as empresas 

que pretendam ter um plano de proteção de dados, construído 

rapidamente com informação automática, que pode ser alterada e 

adaptada a cada caso. É uma aplicação que permite definir os dados da 

empresa, as ferramentas de recolha utilizadas, subcontratantes, códigos de 

condutas, autorizações, cookies, finalidades do tratamento etc… 

 

 

SITES E APLICAÇÕES 

Se a sua empresa possui um site ele deve ser alterado de forma a cumprir 

o RGPD, nomeadamente ter política de privacidade com informação sobre 

cookies, aceitação de cookies, informação nos formulários de contacto, 

newsletters se existirem etc… 

A Analogia, Lda. Aconselha a utilização de certificados de segurança HTTPS 

para garantir mais proteção de dados nos sites! 

 

 

 

 

 


