
As obrigações do 

responsável pelo 

tratamento de dados



Princípios de Proteção de Dados

• Principio da licitude, lealdade e transparência 

• Princípio da finalidade

• Princípio da proporcionalidade

• Adequação

• Necessidade 

• Proporcionalidade em sentido estrito

• Princípio da segurança e confidencialidade

• Com o RGPD é o responsável que tem de provar o cumprimento dos princípios
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Dado pessoal

• Informação relativa a uma pessoa singular identificada ou
identificável («titular dos dados»);

• É considerada identificável uma pessoa singular que possa ser
identificada, direta ou indiretamente, em especial por referência
a um identificador, como por exemplo um nome, um número de
identificação, dados de localização, identificadores por via
eletrónica ou a um ou mais elementos específicos da identidade
física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou social
dessa pessoa singular
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Tratamento de dados pessoais 

• Uma operação ou um conjunto de operações efetuadas sobre
dados pessoais ou sobre conjuntos de dados pessoais, por
meios automatizados ou não automatizados, tais como

recolha registo organização estruturação conservação adaptação

alteração        recuperação          consulta        utilização 

divulgação (por transmissão, difusão ou qualquer outra forma de
disponibilização)

comparação interconexão limitação apagamento destruição
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Regulamento Geral de Proteção de 
Dados 

Novas obrigações para os responsáveis pelos 
tratamentos

Registo das atividades de tratamento (artigo 30.º)

Encarregado de proteção de dados (artigos 37.º a 39.º)

Subcontratações (artigo 28.º)

Proteção de dados desde a conceção e por defeito

( Privacy by Design –PbD e Privacy by default – Pbd)  (artigo 25.º)

Medidas de segurança (artigo 5.º, alínea f) e artigo 32.º) 

Violações de proteção de dados (artigo 33.º)

Avaliação do impacto na privacidade (artigo 35.º) 

Consulta prévia (artigo 36.º)
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Obrigação de Registo: quem está 

obrigado?

 Todos os responsáveis e subcontratantes com trabalhadores em número = 

ou > a 250

 Responsáveis e subcontratantes com trabalhadores em n.º < a 250, se o 

tratamento:

 For suscetível de implicar risco para direitos e liberdades de titulares; ou

 Não for ocasional (regularidade); ou

 Abranger categorias de dados especiais ou relativos a condenações 
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Conteúdo do Registo

 Finalidade ou finalidades de cada tratamento

 Categoria dos titulares

 Categorias dos dados pessoais 

 Categoria dos destinatários – comunicações, fluxos internacionais, subcontratantes

 Transferências internacionais + documentação comprovativa de garantias adequadas

 Prazos de conservação (ou de eliminação de dados)

 Descrição geral das medidas de segurança

Nota: Se vários tratamentos (em função de várias finalidades) autonomizar cada um 
deles
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Obrigação de Designação do EPD 

(artigo 37º/1/ a)

• Autoridade ou organismo público, excetuando os tribunais no 
exercício da sua função jurisdicional

• regra mais exigente para o sector público

• independentemente do tipo de tratamento

Possibilidade de ser um único DPO para vários organismos púbicos, atendendo à 
respetiva estrutura organizacional e dimensão (n.º 3)
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Quem pode ser EPD

• Deve ser designado com base nas suas qualidades profissionais e, em
especial, nos seus conhecimentos especializados no domínio do direito e das
práticas de proteção de dados, bem como na sua capacidade para
desempenhar as funções.

• Cons. 97: “nível necessário de conhecimentos” – (…) deverá ser determinado, em
particular em função do tratamento de dados realizado e da proteção exigida
para os dados pessoais tratados.

• Pode pertencer ao pessoal ou exercer as suas funções com base num
contrato de prestação de serviços.
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Estatuto de Independência 

O EPD:

• não recebe instruções relativamente ao exercício das suas funções;

• não pode ser destituído nem penalizado pelo facto de exercer as suas
funções;

• informa diretamente a direção ao mais alto nível

* Considerando 97:

Sejam ou não empregados do R ou do S, os DPO deverão estar em
condições de desempenhar as suas funções e atribuições com independência
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Obrigações do Responsável

quanto ao EPD

• O responsável tem

• Obrigação de publicação dos contactos do EPD, no sítio da 
Internet e com os docs. com o direito de informação.

• Obrigação de comunicar à CNPD.

• Garantir os recursos necessários ao desempenho das 
funções e à manutenção dos seus conhecimentos.

• Garantir que tem acesso aos dados pessoais e às 
operações de tratamento.

• Ser envolvido em todos os projetos desde o início.

• Solicitar parecer do EPD aos AIPD (PIAs)

Isabel Cruz  - CNPD                           CASES 17/05/2018



Subcontratação

Novas obrigações na relação com 
Subcontratante

Garantia de adoção de medidas técnicas 

Garantia de adoção de medidas organizativas

Conhecimento especializado

Fiabilidade

Recursos suficientes

Segurança do tratamento 
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Subcontratante

Novas obrigações na relação com Subcontratante

Relações regulada por um contrato ou outro ato normativo que 
vincule o subcontratante e estabeleça

- o objeto e a duração

- a natureza e a finalidade do tratamento

- categorias dos titulares  e tipo de dados
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Subcontratante

Novas obrigações na relação com 
Subcontratante

- instruções documentadas do responsável 

(escritas)

- assegura que há compromisso de 

confidencialidade com colaboradores do 

subcontratante

- asssegura que é informado das subcontratações 

subsequentes
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Avaliação de impacto na privacidade
(Artigo 35.º)

17/05/2018

Tendo em conta a natureza, âmbito, contexto e finalidades, se um tratamento for 

suscetível de implicar um elevado risco para os direitos e liberdades das pessoas 

singulares, antes de o iniciar o responsável deve promover a elaboração de uma avaliação 

de impacto na privacidade, gestão de risco

Para cada tratamento de:

• dados sensíveis

• profilling

• monitorização em zonas públicas

• utilização de novas tecnologias

.
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Consulta Prévia 

(artigo 36.º)

Obrigatória a consulta prévia se 

- após o PIA concluir que ainda existir um elevado risco

Conteúdo mínimo

• As finalidades e os meios do tratamento previsto; 

• As medidas e garantias previstas para defesa dos direitos e liberdades dos titulares dos 
dados nos termos do presente regulamento; 

• Se for aplicável, os contactos do encarregado da proteção de dados; 

• A avaliação de impacto sobre a proteção de dados prevista no artigo 35.º

• O EM pode determinar a necessidade de autorização prévia (se o responsável 
tiver uma missão de interesse público)
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Violações de dados pessoais

(artigo 33.º)

Se não forem adotadas medidas de segurança e
organizacionais adequadas e oportunas, a violação de dados
pessoais pode ter consequências para os titulares dos dados

 Perda de controlo sobre os dados pessoais,
 Limitação dos seus direitos,
 Discriminação
 Roubo ou usurpação da identidade
 Perdas financeiras
 Inversão não autorizada da pseudonimização
 Danos para a reputação
 Perda de confidencialidade de dados pessoais protegidos por

sigilo profissional
 Qualquer desvantagem económica ou social significativa
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Violação de dados pessoais 
(artigo 4.º, n.º 12)

Evento, acidental ou ilícito, que provoque  

destruição

perda,

alteração

divulgação  

acesso não autorizados

Conservados

de dados pessoais Transmitidos

Sujeitos a qualquer outro tipo de 
tratamento
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Violações de dados pessoais

(artigo 33.º)

Nos casos violação de dados pessoais

Notificação à CNPD (72 horas) com

Descrição da violação

Categorias e n.º de titulares afetados

Categorias e n.º de registos em causa

Descrição das consequências

Descrição das medidas de reparação 
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Regulamento Geral de Proteção de 
Dados 

• A violação do RGPD

• Está sujeito a sanções

• Estas serão efetivas, proporcionais e dissuasivas com o limite de:

• O maior dos dois valores - € 10 000 000 ou, se for uma empresa, 2% do
volume de negócios mundial;

• O maior dos dois valores - € 20 000 000 ou, se for uma empresa, 4% do
volume de negócios mundial;

• Está sujeito à obrigação de indemnizar os titulares
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Regulamento Geral de Proteção de 
Dados 

• Direitos dos Titulares

• Direito de informação (artigos 13.º e 14º)

• Direito de acesso (artigo 15.º)

• Direito à retificação (artigo 16.º)

• Direito ao esquecimento (artigo 17.º)

• Direito à limitação dos dados - inserção de marca- (artigo 18.º)

• Direito a ser notificado da retificação, apagamento e limitação(artigo 19.º)

• Direito à portabilidade dos dados (artigo 20.º)

• Direito de oposição (artigo 21.º)

• Direito a não ficar sujeito a decisões automatizadas (artigo 22.º)
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Wrap-up: processos e documentos a 

rever

1. Documentar os processamentos existentes (Registo)

2. Rever e prestar o direito de informação

3. Obter o consentimento e criar mecanismos de gestão de vida do consentimento 

4. Criar processos para implementar o direito de oposição ou de limitação

5. Rever contratos com subcontratado (responsabilidade, documentação)

6. Criar processo de implementação da documentação comunicação de violações de 

proteção de dados

7. Criar processo para permitir a portabilidade de dados em formato standard e legível por 

máquina

8. Implementar de gestão de risco eficaz para identificar medidas técnicas e organizacionais 

apropriadas

9. Implementação da Avaliação de Impacto da Privacidade (PIA)
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