
Está preparado para o

Regulamento 
Geral de Dados? 

A informação contida neste guia tem uma finalidade meramente informativa. Não é nem deve ser entendida como aconselhamento jurídico. Não 
queremos deixar de reforçar que nada substitui as diligências de averiguação aprofundada e de procura de aconselhamento jurídico pelos próprios 

clientes, caso não estejam seguros das implicações que o RGPD terá nas suas empresas



O RGPD refere-se ao Regulamento 2016/679, de 27 de abril de 2016. É um diploma que estabelece as 

regras referentes à proteção, tratamento e livre circulação de dados pessoais das pessoas singulares em 

todos os países membros da União Europeia. 

O RGPD tem aplicação direta a partir de 25 de maio de 2018. 

Quais os objetivos do RGPD?

1. Atualizar a legislação relativa à proteção de dados pessoais, alinhando-a com a nova era digital 

proporcionada pela contínua evolução tecnológica. 

2. Harmonizar a legislação existente nesta matéria nos diversos Estados-Membros da União Europeia, 

dando um passo significativo no sentido da criação do mercado único digital. 

3. Reforçar os direitos dos cidadãos, protegendo-os dos riscos e ameaças relativos à utilização indevida 

dos seus dados pessoais. 

A quem se aplica?

1. Às organizações estabelecidas em território da 

União Europeia, independentemente de o tratamento 

dos dados pessoais decorrer dentro ou fora da União. 

2. A todas as organizações que tratem dados pessoais 

de cidadãos residentes no território da União 

Europeia, mesmo que estabelecidas fora do território 

da União. 

O que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)?



Dados Pessoais

O que são dados pessoais?

Constituem dados pessoais informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável a 

partir desses dados. 

Os dados pessoais não são apenas aqueles que permitem denominar um titular, basta que o distingam ou 

permitam distinguir de outras pessoas (de forma isolada ou em conjunto com outros dados) para serem 

considerados dados pessoais. 

Exemplos de Dados Pessoais

Nome, morada, endereço eletrónico, 

número de IP, dados de localização

Número de identificação civil, fiscal, Segurança Social 

Altura, peso e idade

Perfis de Redes Sociais e informação recolhida por cookies 

Informação bancária e fiscal

Entre outros.

Dados Pessoais Especiais

Existem alguns dados pessoais que estão enquadrados em categoriais especiais por revelarem 

informação do foro íntimo e alusiva à vida privada dos cidadãos. Tais como origem racial/ 

étnica, opiniões políticas, convicções religiosas ou filosóficas, filiação sindical, orientação social, entre 

outros.



Tratamento de Dados

Em que consiste o tratamento de dados?

Considera-se tratamento de dados pessoais qualquer operação realizada sobre os dados pessoais, 

efetuada com ou sem meios automatizados.

Exemplos de situações em que existe tratamento de dados pessoais

Recolha de dados pessoais 

Registo de dados pessoais 

Organização de dados pessoais 

Estruturação de dados pessoais 

Conservação de dados pessoais 

Adaptação de dados pessoais 

Alteração de dados pessoais 

Recuperação de dados pessoais 



Direitos dos Titulares

O RGPD vem reforçar os direitos dos titulares sobre os seus 

dados, permitindo-lhes ter conhecimento sobre os seus dados. 

Onde estão a circular, quem os conhece e para que fins serão 

utilizados. 

1. Direito à transparência

Os titulares dos dados têm o direito de saber que tratamentos são efetuados sobre os seus dados. 

2. Direito à Informação

Os titulares têm o direito de solicitar ao responsável pelo tratamento dos dados, informações sobre o 

tipo de tratamento a que os seus dados estão a ser sujeitos. 

3. Direito de Acesso

Os titulares têm o direito de saber se os seus dados são ou não objeto de tratamento por parte de uma 

organização. Caso sejam alvo de tratamento, o titular tem o direito a aceder aos seus dados pessoais.

4. Direito de retificação

Direito de solicitar a retificação de dados incorretos e preenchimento de dados incompletos. 

5. Direito ao apagamento

Os titulares dos dados têm o direito de solicitar o apagamento dos mesmos, o que deverá decorrer sem 

demora injustificada. 



Direitos dos Titulares

6. Direito à limitação do tratamento

O titular pode opor-se ao apagamento dos seus dados pessoais e solicitar a limitação do seu tratamento 

(inserção de uma marca nos dados pessoais conservados para limitar o seu tratamento no futuro).

7.Direito de oposição

O titular poderá opor-se à utilização dos seus dados para efeitos de comercialização direta.

8.Direito à notificação

Os titulares dos dados devem ser notificados ou ser-lhes dado conhecimento nos casos em que os seus 

dados pessoais estejam a ser recolhidos ou tratados.

9. Direito à não sujeição a decisões automatizadas

O titular dos dados tem o direito de solicitar intervenção humana em processos habitualmente 

automáticos.

10. Direito à portabilidade

O titular dos dados pode solicitar que os mesmos sejam transferidos para outra empresa/entidade. Pode 

querer transferir os seus dados clínicos, créditos de formação ou outros. Nestes casos, deve ser usado 

um formato de uso corrente.



Obrigações Decorrentes da Subcontratação

Que exigências têm de ser cumpridas quando se 
recorre a subcontratados que efetuam 
tratamento de dados pessoais?

O recurso a subcontratantes só é possível se os mesmos apresentarem garantias suficientes de execução 

de medidas técnicas e organizativas adequadas ao RGPD. 

O subcontratado não pode contratar outro subcontratante sem autorização prévia específica ou geral do 

responsável de proteção de dados, sendo que essa autorização terá de ser manifestada por escrito. 

No contrato de subcontratação deverá estar estabelecido o objeto e duração do tratamento, natureza e 

finalidade, tipo de dados e categorias dos titulares, assim como as obrigações e direitos do responsável. 

A relação entre o responsável e o subcontratado pode ser regulada por um contrato individual ou 

cláusulas-tipo. 



Encarregado de Proteção de Dados

A designação de um Encarregado de 
Proteção de Dados (DPO) é obrigatória?

A designação de um “Encarregado de Proteção de Dados” 

não é obrigatória para todas as entidades. 

Se o tratamento dos dados for efetuado por uma autoridade ou organismo público.

Se as atividades principais do responsável ou do subcontratante consistirem em operações de 

tratamento que exijam um controlo regular e sistemático dos titulares dos dados. 

Se as atividades principais do responsável pelo tratamento ou do subcontratante consistirem em 

operações de tratamento em grande escala de categorias especiais de dados. 

É apenas obrigatório a designação de um DPO nas seguintes situações:



Incidentes de Violação de Dados

Sempre que forem verificados estes incidentes, é 

necessário que as entidades efetuem uma notificação a 

terceiros, nomeadamente à Comissão Nacional de 

Proteção de Dados (CNPD) sem demora injustificada. 

Os incidentes de violação de dados pessoais são situações associadas ao acesso, alteração ou 

eliminação indevida de dados pessoais, quer tal ocorra de forma acidental ou ilícita.

Poderá ser também necessário notificar o próprio titular dos dados quando se 

verificar riscos elevados para os direitos e liberdades das pessoas singulares. 

Também o subcontratante tem o dever de notificar o responsável pelo 

tratamento dos dados, sempre que verifique a ocorrência de um incidente.



Avaliação do Impacto de Privacidade (PIA)

A Avaliação do Impacto de Privacidade, deve decorrer 

especialmente nos casos em que o tratamento dos dados 

pessoais é efetuado através do uso de novas tecnologias. 

Esta avaliação deverá considerar a natureza dos dados, o 

âmbito, o contexto e a finalidade dos mesmos. 

A realização de um PIA é obrigatória nas seguintes situações: 

1. Quando é feita uma avaliação de aspetos pessoais com base no tratamento automatizado de dados, 

incluindo definição de perfis que produzem efeitos jurídicos relativamente à pessoa singular. 

2. Quando existe tratamento em grande escala de categorias especiais de dados ou de dados pessoais 

relacionados com condenações penais ou infrações. 

3. Quando é realizado um controlo sistemático de zonas acessíveis ao publico em grande escala.



Coimas e Sanções

O que me pode acontecer se não cumprir as 
exigências do RGPD?

As sanções e as coimas previstas no RGPD são bastante mais gravosas do que as anteriormente 

existentes. 

Sanções

Proibição temporária ou definitiva do tratamento;

Bloqueio, apagamento ou destruição total ou parcial dos dados; 

Publicidade da sentença condenatória ou a advertência ou censura públicas do responsável pelo 

tratamento. 

Coimas

O limite máximo das coimas varia consoante as obrigações que forem violadas. 

Podem chegar aos 20 milhões de euros ou até 4% do volume de negócios anual da empresa a nível 

mundial. 


