Workshop
Impacto laboral na proteção de dados e Regulamentação do sector

Realização
ANTP
CargoNet Online
Controlgal – Consulting, Lda

14:00
Receção dos Participantes
14:30

Telefone
219 823 901 | 916 526 632

Apresentação CargoNet Online
Oradores, Responsáveis de desenvolvimento: João Loureiro
Hugo Redondo

Endereço de email
geral@antp.pt
Localização do Workshop
Lugar da Torre, 2580-512
Carregado
Horário
Dia 19 de Maio de 2018
Das 14:00h às 19:00h

15:00
Inicio da Sessão de esclarecimentos – “O Impacto nas relações
laborais do novo regulamento sobre a proteção de dados”.
Regulamento geral de proteção de dados [RGPD]
Formador: José Oliveira Silva
18:00
Conversa aberta sobre alguns temas a considerar no sector dos
transportes rodoviários de mercadorias:
• Funcionamento dos serviços do IMT;
• Acordo Coletivo de Trabalho (CCTV);
• Temas Diversos
Orador: Presidente da Direção da Associação Nacional das
Transportadoras Portuguesas, Márcio Lopes.

Sessão de esclarecimento
O impacto nas Relações Laborais do novo Regulamento sobre a Proteção de dados [RGPD]

Objetivos





Conhecer e compreender as regras que o novo RGPD impõe às empresas no tratamento de
dados pessoais;
Adquirir conhecimento relativo à licitude do tratamento de dados pessoais;
Adquirir conhecimentos quanto aos direitos do titular dos dados – trabalhadores;
Entender o tratamento de dados pessoais sensíveis no contexto laboral

Destinatários
Empresários, Diretores e Técnicos da área de Recursos Humanos
Programa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Novo Quadro Jurídico Específico de obrigações de proteção de dados pessoais;
Seleção e o recrutamento de trabalhadores
Consentimento e a sua relevância no contexto laboral;
Apagamento de dados pessoais dos ex-trabalhadores dos computadores da empresa;
Controlo de assiduidade e sistemas biométricos;
Sanções disciplinares;
Medicina no trabalho;
Realização de testes de alcoolemia e consumo de drogas;
Controlo de chamadas telefónicas, correio eletrónico e internet;
Videovigilância;
Geolocalização de viaturas, de portáteis e telemóveis;
Elaboração de regulamentos e códigos de conduta.

Formador – José Oliveira Silva
Economista, com mais de 30 anos de experiência relevante em vários setores de atividade, como
empresário e assessor nas várias áreas da gestão.
Especializou-se em desenvolvimento e mudança organizacional, comércio eletrónico, big data, cloud
computing, marketing digital, proteção de dados pessoais, segurança da informação e cibersegurança.
Com a sua experiência de desenvolveu uma metodologia (Facilita365) para ajudar na compreensão e
integração dos princípios de conformidade com o RGPD nas organizações.
Formador certificado (CPP) e orador convidado em diversos cursos e conferências.

Coordenação
Controlgal Consulting fundada em 1987, posiciona-se como uma empresa com elevada experiência de
negócio, área de TI e a área jurídica, desenvolvendo ferramentas e métodos, partilhando boas práticas,
apoiando as empresas na definição e implementação das suas políticas de privacidade e conformidade
com o RGPD.

