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RGPD

RegULAMENTO Geral de Protecção de Dados

MANUAL DE UTILIZADOR STYLUS/RGPD



ALTERAÇÃO LEGAL MUITO IMPORTANTE, LEIA COM ATENÇÃO

Com a entrada em vigor a 25 de Maio de 2018 do novo regulamento geral de protecção de
dados RGPD, é muito IMPORTANTE, ler com atenção e seguir as indicações deste manual
reduzido, para utilizadores do software Stylus.

A confidencialidade e segurança de dados pessoais dos vossos clientes é a base destas
alterações de funcionamento, informe-se junto da sua administração sobre as
responsabilidades acrescidas a partir de 25 de Maio.

Todos os utilizadores Stylus, que possuam fichas de clientes com dados pessoais já
abertas ou que venham a abrir de novo, devem aceitar/assinar uma declaração de
consentimento RGPD, para utilização desses mesmos dados, de forma a permitir que a
sua empresa possa guardar e utilizar os mesmos.



Informe-se junto da sua administração, qual o método a utilizar no seu ponto de venda.

MUITO IMPORTANTE:

informar e salientar junto dos clientes, que a não aceitação da declaração de
consentimento é um direito que lhes assiste, no entanto a empresa não poderá
continuar a dar tratamento a algum programa de fidelização em curso, nomeadamente
ofertas que ainda estejam em vigor, por não ser possível utilizar a respectiva ficha de
cliente. O mesmo para ofertas ou comunicações futuras como SMS de parabéns,
atendendo a que deixa de ser possível comunicar com esses clientes.

Se o cliente não aceitar a declaração de consentimento RGPD, as vendas serão
efectuadas não no botão N mas sim no botão P Clientes de Passagem.



O QUE MUDA NA MINHA UTILIZAÇÃO DIÁRIA DO SOFTWARE STYLUS?

PESQUISAS DE CLIENTES

Todas as pesquisas de clientes no software Stylus, funcionam da forma que já conhece,
por nome, telemóvel ou data de nascimento, no entanto os dados pessoais deixam de
estar visíveis. Por exemplo no caso da pesquisa por telemóvel, obriga mesmo ao
preenchimento completo do número sem o qual não apresentará nenhum resultado.



COM ACEITAÇÃO NO ECRAN

Se criar/alterar uma ficha de cliente ou utilizar as marcações na agenda incorporada
no Stylus, automaticamente surgirá um ecrã com o texto da declaração de
consentimento RGPD para ser aceite pelo cliente, necessitando de correr o cursor até
ao final onde surge o botão ACEITO ou NÃO ACEITO.

Se a aceitação for no ecrã, em caso algum deve aceitar em nome do cliente.

Após aceitação, será impresso automaticamente um agradecimento e o texto com as
condições que o cliente aceitou.

COM IMPRESSÃO E ASSINATURA OBRIGATÓRIA

Se criar/alterar uma ficha de cliente ou utilizar as marcações na agenda incorporada
no Stylus, automaticamente será impressa a declaração de consentimento RGPD para o
cliente assinar.

Ao devolver assinada, basta o staff premir ACEITO ou caso o cliente não assine por não
estar de acordo, basta premir NÃO ACEITO.

Após aceitação, será impresso automaticamente um agradecimento e o texto com as
condições que o cliente aceitou.



DIREITO AO ESQUECIMENTO

Os clientes passam a ter o direito ao esquecimento da ficha de cliente, ou seja poderão
exigir no ponto de venda, que inactive e apague os dados pessoais que constam no
sistema.

O sistema apenas não apagará dados fiscais que constam nos documentos de venda e que
são necessários para benefícios fiscais do próprio cliente.

DIREITO À CONSULTA

Os clientes passam a ter direito à consulta dos dados pessoais que a empresa guarda.
Basta seguir os procedimentos indicados e entregar ao cliente, o documento impresso
automaticamente.



RGPD

QUALQUER DUVIDA SOBRE MÉTODOS A UTILIZAR DEVE CONTACTAR A SUA ADMINISTRAÇÃO.

QUALQUER DUVIDA DE OPERAÇÃO CONTACTE O SEU SUPORTE STYLUS.


