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         Advogados / Lawyers/ Avocats 
 
 
 

Regulamento Geral de Protecção de Dados (RGPD) 
 

 
Foi publicado no dia 4 de Maio de 2016, no Jornal Oficial da União Europeia um novo 

Regulamento sobre a protecção de dados, que após dois anos de período transitório, 

entrará em vigor no dia 25 de Maio de 2018, nos 28 Estados Europeus, de forma direta 

e automática.  

As novidades deste novo regulamento pautam-se pela adopção de novos princípios, 

tais como a integridade, confidencialidade e responsabilidade pelo tratamento da 

informação e ainda o ónus de provar o seu cumprimento. 

No plano das pessoas singulares, foi criado o “direito a ser esquecido”, consagrado no 

artigo 17º do Regulamento em causa, onde é admitido ao individuo requerer ao 

responsável pelo tratamento da informação que sejam apagados os seus dados 

pessoais sempre que estes já não sejam necessários. Evolução natural de um direito já 

existente, o direito ao tratamento da informação, onde era admitido ao titular que a 

sua informação fosse bloqueada, apagada ou destruída.  

É ainda consagrado o direito de portabilidade dos dados, consagrado no artigo 20º, 

onde será admitido ao indivíduo requerer que seja transmitida a informação 

necessária para outra entidade responsável pelo tratamento de informação. Este 

direito terá expressão prática, quando o particular desejar mudar de fornecedor, como 

por exemplo, de telecomunicações, basta requerer que tenha lugar uma migração de 

informação para a nova empresa. 

Passará a existir uma pseudonimização dos dados e a uma cifragem dos dados 

pessoais como medida de segurança, como apresentada no artigo 32º, que é 

representada como uma medida técnica e organizativa adequada para assegurar um 

nível de segurança proporcional ao risco. 
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Ao individuo será ainda concedido o direito de oposição do profiling, estabelecido no 

artigo 21º, ou seja, poderá opor-se à criação de um profile com os seus dados pessoais, 

fazendo cessar o tratamento dos dados por parte do responsável.  

Para as empresas, o artigo 47º acarreta um vasto conjunto de regras quanto ao 

tratamento dos dados dos seus clientes. 

Deverá ainda ser respeitada a nova concepção, Privacy by design and privacy by 

default, presente no artigo 25º. A “privacy by design” significa que quando a empresa 

utiliza os dados pessoais dos seus clientes deverá faze-lo com a maior protecção 

possível tendo em consideração a própria natureza da informação.  

Já a vertente, “privacy by default”, tem como base, o uso apenas da informação 

estritamente necessária para determinado serviço, durante um determinado período 

de tempo e só depois do cliente adquirir o bem ou serviço, sendo mantida na posse da 

empresa apenas durante o tempo em que esta é necessária. 

É consagrado ainda para as empresas a obrigação de uma adaptação ou criação de 

politicas de privacidade numa linguagem clara e perceptível. 

Há ainda a obrigação de nomeação de um encarregado de protecção de dados, “data 

protection officer”, previsto no artigo 37º, que terá a função de apoio ao responsável 

pelo tratamento da informação, de forma a garantir uma maior segurança e protecção 

dos dados. 

Por fim, os procedimentos de verificação de cumprimento das normas sobre a 

protecção de dados irão incluir auditorias e outras medidas que venham a garantir 

uma preservação de dados. 

Será criado ainda um Comité Europeu para a Protecção de Dados, estabelecido no 

artigo 68º, como organismo da União Europeia, será dotado de personalidade jurídica 

e terá como função assegurar o cumprimento do Regulamento, aconselhar a Comissão 

e emitir directrizes. 

Os Estados-Membros são ainda obrigados a estabelecer as chamadas “autoridades de 

controlo”, que serão uma ou mais autoridades públicas independentes que sejam 

responsáveis pela fiscalização da aplicação do regulamento, de modo a defender os 

direitos e liberdades fundamentais das pessoas singulares em relação á circulação dos 

seus dados.  
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Haverá ainda, um regime sancionatório mais agressivo, que poderá resultar na 

aplicação de coimas, podendo atingir 10 milhões de euros ou 2% do volume mundial 

de negócios do grupo, onde a empresa se insere e nos casos mais graves podem 

ascender a 20 milhões de euros ou 4% do volume de negócios mundial. 

Resta saber, que medidas deverão ser tomadas por parte dos agentes económicos em 

geral.  

Quando recolher os dados, incluindo cópias de documentos, junto de um cliente, 

sugerimos que lhe entregue um documento, onde identifica a pessoa responsável pelo 

tratamento dos dados, junto da sua empresa, assim como o fim dessa mesma 

informação, o prazo expectável em que os dados obtidos constarão na sua base de 

dados, e se for caso, salvaguardar a possibilidade de portabilidade dos dados para 

outra entidade. Simultaneamente, deverá obter do seu cliente uma declaração, 

assinada e data pelo mesmo, em como este prestou o seu consentimento à recolha de 

dados e cópias, de forma livre, esclarecida e informada, bem como tomou 

conhecimento das finalidades específicas da recolha e tratamento dos dados. 

Mais se recomenda que quando tenha que fornecer cópias dos documentos, que lhe 

foram facultados pelo seu cliente, a terceiros, que refira expressamente, para que fim 

os entrega, bem como que os mesmos foram obtidos de forma consentida. 

Podemos então concluir, que este novo regime, a entrar em vigor dentro de 

sensivelmente um ano, tem por fim acompanhar o avanço tecnológico que se vive hoje 

em dia e consequentemente garantir a uma maior segurança na protecção de dados.  

Verónica Pisco 
17/03/2017 
(Advogada e pós graduada em Fiscalidade) 
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