Por mais de uma década, a Renault Trucks vende camiões com tecnologia de comunicação
integrada. O objetivo é fornecer ferramentas poderosas e robustas aos nossos clientes e
apoiá-los com serviços telemáticos para otimizar suas atividades.
Neste contexto digital, a Renault Trucks sempre deu uma atenção especial à proteção de
dados, incluindo dados pessoais.
Para a Renault Trucks, o GDPR - Regulamento Geral de Proteção de Dados - é apenas mais
uma etapa de um processo iniciado no início dos anos oitenta.
Durante todos estes anos, a Renault Trucks cumpriu todas as suas obrigações
regulamentares e em particular relativas às sucessivas evoluções da lei n ° 78-17 de 1978
sobre tecnologia da informação, ficheiros de dados e liberdades civis.
Desde 2009, embora opcional, a Renault Trucks conta com um Responsável pela Proteção
de Dados Pessoais, responsável por zelar o cumprimento da normativa nesta área.
Isso também fazia parte da política do grupo Volvo, para a qual a proteção de dados
pessoais é essencial.
Desde 2013, a proteção de dados pessoais faz parte integrante da política informática que
vincula todos os colaboradores e prestadores de serviços (esta política encontra-se em
anexo ao Regimento Interno).
Num esforço constante para proteger os dados pessoais, a Renault Trucks esforça-se há
vários anos para obter o mesmo compromisso dos seus prestadores de serviços e
subcontratantes e garante a aplicação das suas regras nesta área.
A chegada do GDPR (25 de maio de 2018) apenas reforça uma política de segurança de
dados que a Renault Trucks presta atenção há muito tempo. A abordagem da Renault
Trucks agora é completada por novos recursos:
•
•

•

Implantação de nova governança liderada por um Data Protection Officer.
Definição de repositório de documentação que contenha diretrizes sobre as
diferentes categorias de dados pessoais e procedimentos mais adequados ao seu
negócio.
Eventualmente, a proteção de dados pessoais requer uma forte segurança de IT,
para a qual um controlo interno foi desenvolvido para garantir um nível ideal de
segurança.

A Renault Trucks garante a segurança dos dados pessoais de todos (parceiros, clientes e
colaboradores).
Para obter mais informações sobre o uso de dados pessoais no volvo group, clique aqui

Para obter mais informações sobre o direito do titular dos dados, clique aqui

