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O que são os Desks NFS? 
 
Os Desks são equipas de profissionais de excelência na área do 
Direito, vocacionadas para o apoio jurídico a empresas, na busca 
da melhor solução para si e para o seu negócio.  
 
Qual a vantagem?  
 
O cliente é a prioridade para o NFS Advogados e, como todos os 
clientes são diferentes, preocupamo-nos em desenvolver, de 
forma dinâmica e inovadora, novos ângulos de resposta a 
problemas e necessidades específicas das empresas. 
 
O nosso objetivo final será sempre a entrega de uma solução 
completa, clara, acessível e adequada às pretensões e expetativas 
dos nossos clientes.  
 
A que desks é que a minha empresa pode recorrer? 
 
Atualmente, o NFS Advogados tem disponíveis quatro desks de 
apoio jurídico à sua empresa:  

• Proteção de dados + RGPD 
• Imigração + RNH 
• Gestão de créditos 
• Startup,inovação  
    e empreendorismo 
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Ligue-nos ou envie um e-mail com a sua 
pretensão e apresentaremos uma proposta de 
serviços jurídicos adequada à situação concreta 
da sua empresa.  
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O que é o “Proteção de dados + RGPD”? 
 
O NFS Advogados oferece os serviços de uma equipa dedicada e 
especializada na proteção de dados pessoais e cibersegurança, que 
apresenta soluções às empresas para assegurar a sua 
conformidade com a legislação aplicável e com as orientações da 
CNPD – Comissão Nacional de Proteção de Dados. 
  
Qual é a utilidade deste desk? 
 
O RGPD é um regulamento da União Europeia que introduziu um 
novo regime em matéria de proteção do cidadão face ao 
tratamento de dados pessoais. 
Se a sua empresa recolhe, armazena ou usa dados como nome, 
morada, localização, informação de saúde, perfil cultural, IPs, 
entre outros, tem que obedecer às regras definidas pelo RGPD. 

Soluções de aplicação e 
implementação do Regulamento 
Geral de Proteção de Dados e da 
Lei de Proteção de Dados 
 

A que serviços pode a minha empresa recorrer?será  
 
Através do nosso serviço “Proteção de dados + RGPD”, 
proporcionamos a cobertura de todas as áreas relacionadas com a 
privacidade e segurança de dados e prestamos um apoio 
personalizado à sua empresa, que pode passar pelos seguintes 
serviços: 

• Revisão das políticas e práticas da empresa à luz das novas 
regras e legislação aplicável; 

• Revisão dos procedimentos internos de garantia do 
exercício dos direitos dos titulares dos dados; 

• Revisão da informação fornecida aos titulares doas dados 
no âmbito da sua recolha; 

• Revisão dos contratos de subcontratação de serviços 
realizados no âmbito de tratamento de dados pessoais; 

• Avaliação da natureza dos tratamentos de dados 
efetuados, a fim de apurar quais se podem enquadrar no 
conceito de dados sensíveis; 

• Verificar se na sua empresa será obrigatório designar 
encarregado de proteção de dados; 

• Reclamar e impugnar decisões da Comissão Nacional de 

Serviços jurídicos 
completos em 
matéria de proteção 
de dados pessoais e 
cibersegurança 
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