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Auditoria
Via Skype
FORMAÇÃO – DIAGNÓSTICO - IMPLEMENTAÇÃO



A Implementação do RGPD
Se implementou ou está em fase de implementar o Regulamento Geral 
sobre Proteção de Dados Pessoais na sua Organização sabe que nem 
sempre este processo é fácil ou linear. 
Conhecemos as dificuldades que existem em garantir que nenhuma etapa é 
esquecida, que todas as obrigações são cumpridas.
Estamos plenamente confiantes de que uma auditoria por uma entidade 
externa e independente auxilia a delinear os passos necessários para 
garantia de conformidade.RG
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Porquê Auditoria via Skype?
• Possibilidade de auditar o serviço com flexibilidade, garantindo o 

contacto com os responsáveis no momento mais propício.

• Garantia de revisão documental com o devido tempo com a receção 
das evidências necessárias.

• Possibilidade de apresentar os resultados do relatório no melhor 
momento para si, junto de todos os que entenda que devam assistir. PO
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S? A auditoria está na génese da SGS. Os nossos auditores detêm formação 

jurídica, processual e no âmbito das tecnologias de informação, direito laboral 
e demais regulamentação inerente à proteção de dados pessoais. A nossa 
experiência na realização de auditorias no domínio do RGPD é sólida. 
São inúmeros as auditorias já executadas pelos auditores da SGS em 
organizações dos mais variados setores de grande, média e pequena dimensão, 
públicas e privadas.
As infraestruturas informáticas da SGS permitem ligações por Skype fiáveis e 
seguras.

Porquê a SGS?

Metodologia e Etapas

1º PASSO 2º PASSO 3º PASSO

• Atividades via 
Skype

• Entrevista com 
Responsável 
(eis)

• Análise de 
evidências 
pelo auditor 
com receção 
documental

• Envio de 
relatório por via 
de email

• Atividades via 
Skype

• Apresentação 
do relatório

PEÇA JÁ UMA REUNIÃO POR SKYPE COM 
UM AUDITOR DA SGS PARA TESTAR A 
MODALIDADE.

917 454 510
pt.strategor@sgs.com
WWW.SGSDATA.PT


