
8 CONCEITOS BÁSICOS PARA A
CONFORMIDADE DO BACKUP COM O RGPD

1. Relatório de Conformidade detalhado e Automatizado

De acordo com o artigo 5º do RGPD as empresas são responsáveis pela análise, tratamento, 
armazenamento e proteção de dados.

As appliances Unitrends Recovery Series, Unitrends Backup software e Unitrends Cloud disponibili-
zam um relatório de conformidade, com previsões de avaliação do impacto de uma interrupção 
das operações e relatórios de recuperação de dados abrangentes e detalhados disponíveis em 
formatos que podem ser partilhados com os responsáveis e auditores

2. Backup tecnologicamente avançado 

Para proteger os utilizadores e os seus dados, o RGPD, nos artigos 25º e 32º, encoraja as empre-
sas a implementar tecnologias de backup e recuperação avançadas. A Unitrends disponibiliza 
uma solução de backup empresarial e de continuidade, líder de mercado, tudo-em-um, com 
funções de análise avançada, proteção de ransomware e análise preditiva de aprendizagem 
máquina e inteligência artificial, com licenciamento tanto para PMEs como grandes empresas.

3. Políticas empresariais de retenção de dados fáceis de gerir 

O artigo 6º do RGPD, prevê obrigações no armazenamento de dados dos cidadãos da EU e a 
eliminação dos dados quando já não são necessários. A Unitrends simplifica o processo de defini-
ção e gestão de políticas de retenção de dados, tanto para o backup on premise, como para 
os dados na Unitrends Cloud.

4. Pesquisa intuitiva & apagar 

Um dos artigo mais falados é o artigo 17º, direito ao esquecimento, o titular dos dados tem direi-
to ao apagamento dos dados pessoais. A appliance de backup Unitrends Recovery Series e o 
software Unitrends Backup utilizam funcionalidades pesquisa intuitiva para que os responsáveis 
de IT possam encontrar ficheiros específicos e apagar os dados à medida que necessitem.
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5. Mecanismos como de controlo de acesso 

O artigo 23º do RGPD prevê que as organizações restrinjam o acesso aos dados pessoais 
sempre que possível e, a solução da Unitrends, ajuda cumprir este requisito disponibilizando ao 
responsável do IT um mecanismo de controlo de acesso baseado em funções que permite a 
gestão e o controlo dos níveis de acesso da equipa.

6. Encriptação Segura 

Segundo o artigo 32º do RGPD, todos os dados devem ser processados e guardados de forma 
segura. Com as soluções de backup da Unitrends os dados podem ser encriptados em “uso” ou 
em “descanso”, com encriptação de nível militar.

7. Recuperação Instantânea de dados 

Para além da segurança, artigo 32º do RGPD exige também a capacidade de recuperar rapi-
damente os dados. A Unitrends Instant Recovery permite recuperar facilmente e em segundos 
dados perdidos.

8. Controlo da localização dos dados na Cloud 

Os artigos 45º-47º do RGPD, estipulam a localização, utilização e privacidade dos dados dos 
cidadãos da EU. Com o Unitrends Cloud, a replicação de dados é contida num data center alo-
jado na Europa, a não ser que seja selecionada uma geografia diferente, cabendo-lhe a última 
palavra no que fazer com os dados protegidos
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A Minitel apoia-o no cumprimento do regulamento com soluções 
adequadas de proteção, rastreabilidade e controlo do acesso a 

dados pessoais.

Se tiver alguma questão relativamente a este tema e se deseja ter acesso à mais 
recente versão do nosso guia de tecnologia e RGPD, não hesite em contactar-nos.

minitelnext.com


