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A alteração 41 é suprimida uma vez que o texto nela contido foi transferido para a 

alteração 44. 

(Diz respeito a todas as versões linguísticas.) 

 

A alteração 100 passa a ter a seguinte redação: 

 

Alteração  100 

Proposta de regulamento 

Artigo 69-M (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 69.º - M 
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 Direito de retificação ou apagamento dos 

dados pessoais operacionais e limitação 

do tratamento 

 1. O titular dos dados tem o direito de 

obter das agências e missões da União, 

sem demora injustificada, a retificação 

dos dados pessoais operacionais inexatos 

que lhe digam respeito. Tendo em conta 

as finalidades do tratamento, o titular dos 

dados tem direito a que os seus dados 

pessoais operacionais incompletos sejam 

completados, inclusive por meio de uma 

declaração adicional. As agências e 

missões da União devem apagar os dados 

pessoais operacionais sem demora 

injustificada, e o titular dos dados deve ter 

o direito de obter das agências e missões 

da União o apagamento dos dados 

pessoais operacionais que lhe digam 

respeito sem demora injustificada, caso o 

tratamento infrinja os artigos 69.º-B, 69.º-

C ou 69.º-H, ou caso os dados pessoais 

operacionais tenham de ser apagados a 

fim de cumprir uma obrigação legal a que 

as agências e missões da União estejam 

sujeitas.  

 

 Em vez de proceder ao apagamento, o 

responsável pelo tratamento limita o 

tratamento caso: 

 (a) O titular dos dados conteste a 

exatidão dos dados pessoais operacionais, 

e a sua exatidão ou inexatidão não possa 

ser apurada; ou 

 (b) Os dados pessoais operacionais 

tenham de ser conservados para efeitos de 

prova. 

 2. Caso o tratamento seja limitado 

nos termos do segundo parágrafo do n.º 1, 

alínea a), as agências e missões da União 

informam o titular dos dados antes de 

anular a limitação do tratamento. Os 

dados limitados só devem ser tratados 

para a finalidade que impediu o seu 

apagamento. 
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 3. As agências e missões da União 

informam por escrito o titular dos dados 

de todos os casos de recusa da retificação 

ou do apagamento de dados pessoais 

operacionais ou da restrição do 

tratamento, e dos motivos da recusa. As 

agências e missões da União podem 

limitar, total ou parcialmente, a obrigação 

de fornecer essas informações, na medida 

em que tal limitação constitua uma 

medida necessária e proporcionada numa 

sociedade democrática, tendo 

devidamente em conta os direitos 

fundamentais e os interesses legítimos das 

pessoas singulares em causa, a fim de: 

 (a) Evitar prejudicar os inquéritos, as 

investigações ou os procedimentos oficiais 

ou judiciais; 

 (b) Evitar prejudicar a prevenção, 

deteção, investigação ou repressão de 

infrações penais ou a execução de 

sanções penais; 

 (c) Proteger a segurança pública dos 

Estados-Membros; 

 (d) Proteger a segurança nacional dos 

Estados-Membros; 

 (e) Proteger os direitos e as liberdades 

de terceiros. 

 4. As agências e missões da União 

informam o titular dos dados da 

possibilidade de apresentar uma queixa à 

Autoridade Europeia para a Proteção de 

Dados e de intentar uma ação judicial no 

Tribunal de Justiça da União Europeia. 

 5. As agências e missões da União 

comunicam a retificação de dados 

pessoais operacionais inexatos à 

autoridade competente que está na origem 

dos dados pessoais operacionais inexatos.  
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 6. Caso os dados pessoais 

operacionais tenham sido retificados ou 

apagados ou o tratamento tenha sido 

limitado nos termos dos n.ºs 1, 2 e 3, as 

agências e missões da União notificam os 

destinatários e informam-nos de que 

devem retificar ou apagar os dados 

pessoais operacionais ou limitar o 

tratamento dos dados pessoais 

operacionais sob a sua responsabilidade. 

(Diz respeito a todas as versões linguísticas.) 


