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REGULAMENTO GERAL DE PROTECÇÃO DE DADOS

1. REVISÃO DA INFORMAÇÃO DADA SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS

É fundamental fazer uma revisão da informação que dá aos indivíduos relativamente à utilização dos seus dados pessoais. Isto 

porque o novo regulamento sobre a protecção de dados requer a obrigação de prestar mais informações do que aquelas que são 

dadas actualmente, como se pode verificar no artigo 13º do RGPD.

O utilizador tem então o direito de saber se os seus dados vão ser ou não objecto de tratamento. Caso o tratamento de dados se 

verifique, o utilizador pode pedir acesso a diversas informações como, por exemplo, qual é o motivo para o tratamento dos dados, 

qual a sua finalidade, se existem decisões automatizadas, qual a categoria dos dados, qual o seu prazo de conservação, quais os 

destinatários ou categorias de destinatários a quem os dados são divulgados, explicações mais detalhadas sobre as transferências 

internacionais e a possibilidade de apresentar queixa à Comissão Nacional de Protecção de Dados.

É muito importante que seja o mais transparente possível sobre as suas intenções no que toca à utilização dos dados. Esta 

informação deve ser dada de forma simples, concisa, acessível, usando sempre uma linguagem coerente e descomplicada.

Outra questão pertinente é a comunicação dirigida a menores de idade. No caso dos utilizadores menores de 16 anos, este 

consentimento carece de uma autorização de alguém com autoridade parental.

Em suma, os titulares dos dados têm de saber, explicitamente, para que fim é que os seus dados irão ser utilizados.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=PT
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2. OS (NOVOS) DIREITOS DOS TITULARES DOS DADOS

Este regulamento prevê uma atribuição de novos direitos aos titulares de dados e estes podem ser revistos nos artigo 17º, 18º e 20º 

do RGPD.

Passam então a existir: 

1) Direito à limitação do tratamento - possibilidade de o titular dos dados pedir que o tratamento dos seus dados seja restringido.

2) Direito à portabilidade - possibilidade de o titular solicitar que o responsável pelo tratamento comunique os seus dados a uma 

outra entidade.

3) Direito à eliminação dos dados - possibilidade de o titular dos dados requerer que os seus dados sejam eliminados.

É, por isso, essencial que se prepare para a aplicação destas novas obrigações, nomeadamente clarificando novos procedimentos 

internos que facilitem a adaptação desta nova realidade.

Este ponto é muito importante por abranger direitos que são fundamentais para os cidadãos. No caso de transmitir dados pessoais 

a uma empresa terceira, é crucial apresentar a informação num formato estruturado e mostrar os procedimentos de forma simples e 

transparente. Desta maneira, assegura a eficácia do exercício destes direitos.

3. RECOLHA DE CONSENTIMENTO DOS TITULARES DE DADOS

A primeira coisa a fazer é verificar de que forma é que foi obtido o consentimento dos titulares dos dados pessoais que já possui.

Este regulamento veio aumentar o alcance do consentimento e introduziu novas condições para o cumprimento desta nova 

realidade, como mostra o artigo 7º do RGPD.  Quer isto dizer que, é fundamental verificar se o consentimento dado anteriormente 

está de acordo com o RGPD.

Caso esta situação não se verifique, é necessário obter um novo consentimento explícito por parte dos utilizadores, sob pena do 

tratamento de dados se tornar ilícito por falta de base legal.

É então fundamental respeitar os seguintes pontos: 

1) O consentimento tem de ser dado de forma clara e inequívoca pelo titular dos dados. Assim, o utilizador passa a dar o seu 

consentimento na altura da recolha e tratamento de dados. Casos em que o consentimento seja automaticamente recolhido pelo 

titular sem que este se oponha activamente ou que contenham opções pré-validadas de consentimento deixam de ser permitidas. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=PT
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2) A recolha do consentimento tem de ser apresentada de forma distinta da restante informação que for disponibilizada ao 

utilizador.

3) O consentimento do titular pode ser retirado, a qualquer momento, de maneira simples.

Mais uma vez, é importante referir que os menores de 16 anos, carecem de um consentimento dado por alguém com autoridade 

parental.

4. NOVAS REGRAS PARA O TRATAMENTO DE DADOS SENSÍVEIS

Outra questão igualmente importante é o conceito de dados sensíveis, expresso no artigo 9º do RGPD 

Este tipo de dados requer a aplicação de condições específicas para o seu próprio tratamento como, por exemplo, se é ou não legal 

o seu uso, quais os direitos dos titulares destes dados e quais as decisões automatizadas que abrangem estas novas condições.

O RGPD veio incluir novas categorias especiais de dados sensíveis, como os dados genéticos e os dados biométricos, estes últimos 

que incluem características físicas e comportamentais:

Características físicas – impressão digital,  fisionomia da mão e dedos, veias, face, íris, retina, odor, voz, ADN, entre outros.

Características comportamentais – assinatura escrita, a forma como usamos as teclas do computador, entre outros.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=PT
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5. REGISTO OBRIGATÓRIO DAS ACÇÕES REALIZADAS NO TRATAMENTO DE DADOS 

É obrigatório manter um registo da actividade do tratamento de dados, de forma a provar que está a cumprir todas as obrigações 

decorrentes do Regulamento Geral da Protecção de Dados, estando esta informação descrita no artigo 24º.

Isto permite fazer uma recolha integrada das acções que estão a ser realizadas e corrigir ou adaptar aquilo que é necessário.

Este registo pode ser feito pelo responsável do tratamento (as próprias empresas ou organizações), que conserva o registo das 

actividades de tratamento sob a sua responsabilidade ou feito por um subcontratante (parceiros externos), que conserva o registo 

das actividades de tratamento realizadas em nome do responsável do tratamento. 

Responsável pelo tratamento: 

 •  Nome e contactos do próprio responsável;

 • Finalidade do tratamento dos dados;

 • Descrição das categorias de titulares de dados e das categorias de dados pessoais;

 • Categorias de destinatários a quem os dados sejam divulgados;

 • Transferência de dados:

 • Descrição das medidas técnicas e organizativas de segurança.

Subcontratante:

 • Nome e contactos do próprio subcontratante e do responsável em nome de quem actua;

 • As categorias de tratamento de dados pessoais efectuados em nome de cada responsável;

 • Transferência de dados;

 • Descrição das medidas técnicas e organizativas de segurança.

6. OS CONTRATOS DE SUBCONTRATAÇÃO

Devido à complexidade do tema, acaba por ser bastante comum os dados pessoais serem, total ou parcialmente, tratados por 

parceiros subcontratados.  Estes subcontratados passam então a ter responsabilidades (descritas no ponto anterior), definidas por 

contratos que estipulam regras entre as partes.

O regulamento veio definir qual o conteúdo dos contratos de subcontratação, introduzindo um vasto conjunto de novas 

informações, como verificado no artigo 28º do RGPD.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=PT
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Por esse motivo, pode ser necessário que alguns dos contratos já existentes com estes parceiros externos sejam modificados de 

forma a respeitarem os termos definidos. 

Cabe, também, aos subcontratados provarem que estão a cumprir com todas as regras do contrato e do próprio RGPD, 

especificamente em relação à confidencialidade e segurança.

7. NOMEAÇÃO DE UM ENCARREGADO DA PROTECÇÃO DE DADOS

Esta é uma das inovações mais importantes introduzidas pelo RGPD, no entanto, nem todas as empresas têm de nomear um 

encarregado da protecção de dados. 

O encarregado da protecção de dados deve ser nomeado quando:

 • O tratamento dos dados for realizado por uma autoridade ou organismo público

 • As principais actividades do responsável pelo tratamento de dados ou o subcontratante sejam operações de tratamento 

que exijam um controlo sistemático e regular dos titulares dos dados em grande escala;

 • As principais actividades do responsável pelo tratamento de dados ou o subcontratante sejam de tratamento em 

grande escala de categorias especiais de dados.

Este encarregado pode ser um trabalhador da empresa ou um consultor externo que assume as responsabilidades formais 

enunciadas no artigo 37º do RGPD. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=PT
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8. A SEGURANÇA E PROTECÇÃO DOS TITULARES NO TRATAMENTO DOS DADOS

Este ponto requer bastante sensibilidade devido às consequências que podem surgir de uma má gestão da segurança no 

tratamento dos dados.

É fundamental realizar uma avaliação e considerar a natureza, âmbito, contexto e finalidades dos tratamentos de dados, tal como 

todos os riscos que podem surgir tendo em conta os direitos e liberdades dos cidadãos. 

Segundo o artigo 32º do RGPD é necessário criar uma segurança adequada, que garanta, especialmente, a confidencialidade e a 

integridade dos dados e que, ao mesmo tempo, evite a destruição, perda e alterações acidentais ou ilícitas, bem como a divulgação 

ou acesso não autorizado de dados. 

Isto poderá ser alcançado, também, através da pseudonimização e da encriptação de dados pessoais.

9. OBRIGAÇÕES DECORRENTES DAS VIOLAÇÕES DE SEGURANÇA

Quando a violação dos dados representa um risco elevado para os titulares, o responsável do tratamento destes dados tem a 

obrigação de comunicar esta violação ao utilizador.

O responsável é também obrigado a notificar a autoridade de controlo até 72h após ter tido conhecimento desta infracção, como 

vem descrito no artigo 33º do RGPD.

Já no caso do subcontratante, este deve notificar o responsável pelo tratamento de dados logo após ter conhecimento da violação 

de segurança.

É importante mencionar que nem todas as violações devem ser comunicadas à autoridade de controlo, apenas as que são 

susceptíveis de representar um risco para os direitos dos titulares. No entanto, todas as violações devem ser sempre documentadas 

com as medidas que se implementaram para emendar a situação, conforme o que vem descrito no regulamento.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=PT
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