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POLÍTICA DE SEGURANÇA DE DADOS  

 
 
A utilização pela LEADING FOR GREATNESS LDA da informação disponível 
no âmbito da sua atividade é regida pelas disposições legais em vigor em 
território Português.  Os dados que trabalha são os necessários para permitir a 
realização dos seus projetos de consultoria e formação de forma eficaz, 
garantindo a confidencialidade de acordo com as necessidades dos seus 
clientes, fornecedores e parceiros, mantendo sempre a LEADING FOR 
GREATNESS LDA a sua boa reputação no mercado.  
 
1. ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÃO – consultoria, formação e 
projetos de recursos humanos  
 
A LEADING FOR GREATNESS utiliza, para todos os seus projetos e trabalhos, 
a OneDrive acreditando que a política de segurança da Microsoft é suficiente 
para manter os seus arquivos seguros no OneDrive.  
Os nossos arquivos não são compartilhados com outras pessoas, a menos que 
por necessidades do cliente, sejam gravados numa pasta pública e/ou seja 
necessário compartilhá-los. Nesses casos existirá sempre um pedido por 
escrito e autorização dos nossos clientes.  
A LEADING FOR GREATNESS seguiu as orientações da Microsoft quando 
configurou a sua OneDrive:  

• Criação de uma senha forte. 
•  Adição de informações de segurança à conta da Microsoft.  
•  Uso de verificação.   

	
	
2. ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÃO – utilização da plataforma 
www.lydassessments.com  
	
O armazenamento de informação na plataforma www.lydassessments.com é 
realizado pela Moonlight, Lda. Estão garantidos os procedimentos que visam 
assegurar a politica de segurança de dados.	
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3. DOMÍNIOS E CONTAS DE EMAIL  
A LEADING FOR GREATNESS utiliza alojamento e gestão de domínios e de 
contas de email o prestador de serviços www.dominios.pt, acreditando que a 
política de segurança é suficiente para garantir a integridade das suas 
comunicações e manter os seus arquivos seguros.  
 
 
4. PROCEDIMENTO EM CASO DE QUEBRA DE SEGURANÇA  
Todas as práticas que representam ameaça à segurança da informação, que 
coloquem em causa a nossa política de privacidade e a nossa política de 
proteção de dados, serão tratadas com a aplicação de ações disciplinares, 
estando os infratores sujeitos às seguintes penalidades:  

• advertência verbal 
• advertência por escrito 
• suspensão 
• demissão sem ou com justa causa e/ou outras medidas judiciais 

aplicáveis.  
Todos os colaboradores recebem as políticas da LEADING FOR GREATNESS 
no início da colaboração.  
 
5. RESPONSÁVEL PELA POLÍTICA DE SEGURANÇA 
Ana Rita Alemão, Gerente da Leading for Greatness 
Rita.alemao@lyd.pt 
 


