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RGPD

regulamento Geral de Protecção de Dados



Entra em vigor a 25 de Maio de 2018, o novo regulamento RGPD.

Para o ajudar a cumprir os requisitos, acabámos de actualizar o seu Stylus.

Existem 4 configurações que SÃO DA SUA RESPONSABILIDADE pelo que deve ler esta
informação com atenção.

Em caso de duvida aceda a www.stylus.pt ou contacte o seu suporte Stylus.



CASO NÃO PROCEDA A NENHUMA CONFIGURAÇÃO, O STYLUS NÃO CUMPRIRÁ COM O RGPD.

Apenas o Utilizador Administrador terá permissões para executar as
configurações indicadas.

1

CONFIGURAR DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO RGPD

Se possui fichas de clientes abertas com dados pessoais, terá de solicitar o
consentimento de utilização aos seus clientes. Sem esse consentimento não
poderá utilizar as fichas nem comunicar com os seus clientes por SMS ou e-mail
a partir de 25 de Maio de 2018.



A aceitação do consentimento poderá ser efectuada no ecran do seu Stylus ou
impressa e assinada pelo cliente.

Disponibilizamos uma declaração por defeito mas não assumimos qualquer
responsabilidade sobre a mesma, devendo consultar o seu suporte jurídico
para validar a sua utilização. Esta poderá ser editada com um texto seu.

Para validar a nossa ou editar a sua declaração, aceda a:

FICHEIROS - TABELAS - CONFIGURAÇÃO AVANÇADA - DECLARAÇÃO RGPD.

Quando Editar ou Gravar, poderá imprimir para verificar a impressão que o seu
cliente vai aceitar/assinar.
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ACTIVAR PROCEDIMENTOS R.G.P.D.

O que muda ?

- Apaga dados pessoais de fichas que estão inactivas.

- Oculta dados pessoais nas pesquisas de clientes em ficha, venda ou marcações.
Mantém os vários tipos de pesquisa da mesma forma mas exige por exemplo na
pesquisa por telemóvel que digitem o número completo.

- Sempre que gravar a alteração de uma ficha de cliente existente, crie uma
nova, inicie uma venda para cliente ou efectue uma marcação para clientes sem
consentimento aceite, o sistema envia para o ecran ou imprime automaticamente
a declaração.

- Quando o cliente aceita no ecran ou assina uma declaração em papel, é
impresso automaticamente um agradecimento com as condições aceites para
entrega ao cliente.



- Se o e-mail da loja estiver configurado, ao aceitar a declaração é enviada
automaticamente por e-mail para o proprietário do espaço, acontecendo o
mesmo para o cliente se a ficha tiver e-mail preenchido.

- Ao inactivar uma ficha de cliente apaga automaticamente os dados pessoais.

Para activar o R.G.P.D. aceda a:

FICHEIROS - CONFIGURAÇÃO - 3 PARAMETROS - FICHA CLIENTE/R.G.P.D.

Assinale a caixa ACTIVAR RGPD.

Se pretender que o cliente assine a declaração em papel, assinale a caixa
DECLAR.CONS.RGPD IMPRESSÃO AUTOMÁTICA.

Se pretender receber a aceitação de todos os clientes no seu e-mail, preencha o
campo do e-mail (e-mail da sua empresa ou criado para o efeito).



3

MONITORIZAR A EVOLUÇÃO DOS CONSENTIMENTOS DE CLIENTES

Está ao seu dispor um mapa onde poderá verificar os consentimentos.

Aceda a:

MAPAS - MAPA RGPD

Poderá preparar uma comunicação por SMS com os clientes que ainda não
aceitaram, utilizando o botão de "Exportar o Mapa" e "Campanha SMS".

O envio de comunicações por SMS está sujeito a custos e à activação do
remetente de envio. Em caso de dúvida contacte o seu suporte Stylus.
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*** MUITO IMPORTANTE ***

Os clientes que não aceitarem a declaração de consentimento até 25 de Maio
2018, não devem manter a ficha de cliente activa, nem receberem qualquer tipo
de comunicação da sua empresa.

O STYLUS NÃO VAI INACTIVAR AUTOMATICAMENTE AS FICHAS DESSES CLIENTES, O
MOMENTO DA DECISÃO É SEU.

No momento que decidir cumprir com 100% do RGPD deve proceder ao seguinte.

Aceda a:

FICHEIROS - CONFIGURAÇÃO - 3 PARAMETROS - FICHA CLIENTE/RGPD - ELIMINAR DADOS



Siga as instruções solicitadas mas tome em atenção as seguintes alterações
automáticas IMPORTANTES.

- Inactiva todas as fichas de cliente que não tenham aceite o consentimento.

- Apaga todos os dados pessoais das fichas inactivas com excepção dos dados
necessários para cumprir com o SAF-T.

NOTA IMPORTANTE: Deixa de conseguir identificar clientes que foram inactivados,
deixando de conseguir consultar os respectivos históricos tecnicos, serviços e
artigos vendidos anteriormente.

Apenas consegue acesso a estes dados se souber o código do cliente.
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DIREITO AO ESQUECIMENTO

Os clientes passam a ter o direito ao esquecimento da sua ficha.

Aceda a:

FICHEIROS - TABELAS - FICHA DE CLIENTE - ACTIVO/INACTIVO - Seleccionar INACTIVO.

Ao Gravar a ficha apaga os dados.
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DIREITO À CONSULTA

Os clientes poderão exigir informação dos dados pessoais que o seu ponto de venda
Stylus possui.

Aceda a:

FICHEIROS - TABELAS - FICHA DE CLIENTE - IMPRIMIR

São impressos os dados pessoais para entrega ao cliente.



RGPD

QUALQUER DÚVIDA CONTACTE O SUPORTE DO SEU PARCEIRO STYLUS.

Mais informações em www.stylus.pt


