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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proteção de dados é um direito fundamental, daí a necessidade de garantir a confiança dos 
cidadãos para que estes possam tirar o melhor partido do ambiente em linha. É necessário 
atualizar a abordagem às novas ferramentas tecnológicas e aos fluxos de dados que nelas 
circulam, visto que as atuais disposições da Diretiva 95/46/CE não respondem totalmente às 
necessidades do mercado único digital.  

A variedade de modelos de negócio, tecnologias e serviços existentes – inclusive os que são 
de grande importância no contexto do comércio eletrónico e do mercado interno – suscitou 
um vasto rol de questões em matéria de proteção de dados, na medida em que empresas e 
administrações públicas utilizam frequentemente estas tecnologias sem que os indivíduos 
estejam cientes do seu impacto potencial.

Em 25 de janeiro de 2012, a Comissão Europeia apresentou as propostas de um novo 
regulamento1 e de uma diretiva2 relativos à proteção das pessoas singulares no que diz 
respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados. A proposta de 
regulamento visa complementar as disposições da Diretiva 2002/58/CE sobre a Privacidade e 
comunicações eletrónicas, bem como garantir o caráter prioritário da segurança jurídica e da 
coerência para realizar um trabalho eficaz neste domínio a nível da UE.

A proposta de regulamento pretende também harmonizar direitos, garantir a livre circulação 
da informação, reduzir a burocracia e melhorar a aplicação. Uma maior transparência 
reforçará a confiança, pelo que as novas disposições tornarão a UE mais atrativa enquanto 
destino de negócios. A proposta de regulamento visa ainda:

 Modernizar o sistema jurídico da UE em matéria de proteção de dados pessoais, 
nomeadamente para responder aos desafios decorrentes da globalização e da utilização 
das novas tecnologias;

 Reforçar os direitos das pessoas singulares e, ao mesmo tempo, reduzir as 
formalidades administrativas para assegurar uma circulação de dados pessoais sem 
obstáculos no seio da UE;

 Melhorar a clareza e a coerência das regras da UE relativas à proteção de dados 
pessoais e alcançar uma aplicação efetiva, coerente e eficaz deste direito fundamental 
em todos domínios de atividade da União.

A dimensão do mercado interno

A proposta reúne um elevado potencial de reforço do mercado interno e de criação de iguais 
condições de concorrência para todas as empresas em atividade na UE. Entre os seus 
principais elementos estão:

                                               
1 Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses dados (regulamento geral de proteção de dados), COM(2012) 11 final; a seguir também designado 
«regulamento geral».
2 Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, investigação, deteção e de repressão de infrações penais ou de execução de 
sanções penais, e à livre circulação desses dados, COM(2012) 10 final.
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 A mudança do instrumento legislativo (de diretiva para regulamento);
 O princípio do «balcão único» aplicável à autoridade de controlo competente em casos 

transfronteiriços;
 O princípio do mercado (que torna as normas de proteção de dados da UE igualmente 

aplicáveis às empresas estabelecidas fora da UE, caso nela exerçam atividade);
 O princípio geral da responsabilidade (que substitui a obrigação de os responsáveis 

pelo tratamento de dados ou subcontratantes apresentarem uma notificação geral das 
suas atividades de tratamento de dados à respetiva entidade reguladora nacional);

 O reforço dos instrumentos existentes e a introdução de novos instrumentos para uma 
execução e aplicação coerentes em todos os Estados-Membros.

Reforçar os direitos do consumidor
No que toca ao reforço dos direitos dos consumidores, o equilíbrio entre interesses 
concorrentes, tais como a sensibilização dos consumidores, a autonomia, a proteção e o 
mercado interno, foi, aparentemente, alcançado através da promoção da transparência.
A proposta apresenta melhorias, nomeadamente em relação ao conceito do consentimento 
enquanto um dos fatores de legitimação do tratamento de dados pessoais, aos direitos dos 
titulares de dados enquanto fortes instrumentos de defesa do consumidor e às condições para a 
licitude das transferências de dados fora da UE. Porém, muitos dos domínios da proposta 
carecem ainda de aperfeiçoamento e clarificação. Isto sucede sobretudo com os aspetos 
práticos da aplicação, nomeadamente no que se refere a alguns direitos. Importa ultrapassar 
esta ambiguidade, prestando especial atenção aos seguintes elementos:

 Clarificar, no artigo 17.º, em que medida é que, depois de um titular de dados informar 
um responsável pelo tratamento destes que pretende exercer o direito de apagamento, 
os dados mantidos pelo terceiro responsável pelo tratamento têm também de ser 
apagados;

 A proteção especial exigida para os menores até aos 14 anos de idade, visto serem 
ainda crianças;

 A definição proposta de «dados pessoais»;
 O papel que a anonimização e a pseudonimização podem ter na proteção do titular dos 

dados; 
 A proposta deve ser aperfeiçoada no que respeita à divisão e determinação precisas 

das obrigações e responsabilidades do responsável pelo tratamento de dados e do 
subcontratante;

 É necessário considerar ponderadamente as operações de definição de perfis e as 
diferenças da «definição de perfis» nos diferentes setores económicos ou relações 
jurídicas, bem como equacionar as consequências de uma regulamentação 
excessivamente restritiva neste domínio.

Posto isto, a relatora gostaria de centrar-se em especial nos seguintes aspetos:
 Definições;

 Direitos do titular dos dados;
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 Obrigações do responsável pelo tratamento de dados e do subcontratante em matéria 
de direitos do consumidor;

 Coerência.

A relatora gostaria igualmente de adotar uma visão mais ampla da neutralidade tecnológica, 
bem como de aludir:

 Ao princípio da limitação das finalidades;
 À utilização de atos delegados e de execução em associação com o pacote proposto;
 À execução prática das disposições.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão das 
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) É necessário assegurar um 
equilíbrio adequado entre a proteção da 
privacidade e o respeito do mercado 
único. As regras em matéria de proteção 
de dados não devem prejudicar a 
competitividade, a inovação e as novas 
tecnologias.

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Por neutralidade tecnológica deve 
também entender-se que atos 
semelhantes, em condições semelhantes e 
com consequências semelhantes devem 
ser juridicamente equivalentes, 
independentemente de ocorrerem ou não 
em linha, a menos que as diversas 
dinâmicas do tratamento de dados nesses 



PE496.497v02-00 6/128 AD\924645PT.doc

PT

ambientes não criem diferenças 
substanciais entre eles.

Justificação

Impunha-se um considerando que determinasse melhor a diferença entre ambiente em linha e 
fora de linha. Sem ele, alguns intervenientes económicos podiam considerar este regulamento 
como especificamente destinado a abordar questões ligadas ao ambiente em linha e, em 
especial, às redes sociais.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O presente regulamento não é 
aplicável ao tratamento de dados pessoais 
efetuado por uma pessoa singular no 
exercício de atividades exclusivamente 
pessoais ou domésticas como, por 
exemplo, trocar correspondência e manter 
listas de endereços, sem qualquer fim 
lucrativo e, portanto, sem qualquer ligação 
com uma atividade profissional ou 
comercial. Tal isenção também não deve 
ser aplicável aos responsáveis pelo 
tratamento de dados e a subcontratantes 
que forneçam os meios para o tratamento 
de dados pessoais dessas atividades 
pessoais ou domésticas.

(15) O presente regulamento não é 
aplicável ao tratamento de dados pessoais 
efetuado por uma pessoa singular no 
exercício de atividades exclusivamente 
pessoais ou domésticas como, por 
exemplo, trocar correspondência e manter 
listas de endereços, sem qualquer fim 
lucrativo e, portanto, sem qualquer ligação 
com uma atividade profissional ou 
comercial, e que não envolva a 
disponibilização dos referidos dados a um 
número indefinido de pessoas. Tal isenção 
também não deve ser aplicável aos 
responsáveis pelo tratamento de dados e a 
subcontratantes que forneçam os meios 
para o tratamento de dados pessoais dessas 
atividades pessoais ou domésticas.

Justificação

É necessário clarificar o âmbito de aplicação desta exceção, nomeadamente devido à 
expansão das redes sociais, que permitem a partilha de informações com centenas de 
pessoas. O TJUE (processos C-101/01 e C-73/07) preconiza a disponibilidade «a um número 
indefinido de pessoas» como critério de aplicação desta exceção. A AEPD partilha da mesma 
opinião.

Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 23
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Texto da Comissão Alteração

(23) Os princípios de proteção de dados 
devem aplicar-se a qualquer informação 
relativa a uma pessoa singular identificada 
ou identificável. Para determinar se uma 
pessoa é identificável, importa considerar o 
conjunto dos meios suscetíveis de serem 
razoavelmente utilizados, quer pelo 
responsável pelo tratamento quer por 
qualquer outra pessoa, para identificar a 
referida pessoa. Os princípios de proteção 
de dados não se aplicam a dados tornados 
de tal forma anónimos que o titular dos 
dados já não possa ser identificado.

(23) Os princípios de proteção de dados 
devem aplicar-se a qualquer informação 
relativa a uma pessoa singular identificada 
ou identificável. Para determinar se uma 
pessoa é identificável, importa considerar o 
conjunto dos meios suscetíveis de serem 
razoavelmente utilizados, quer pelo 
responsável pelo tratamento quer por 
qualquer outra pessoa, para identificar a 
referida pessoa. Os princípios de proteção 
de dados não se aplicam a dados tornados 
de tal forma anónimos que o titular dos 
dados já não possa ser diretamente
identificado, incluindo, se possível, a 
separação de dados tratados dos dados 
reveladores da identidade. Neste último 
caso, os dados sob pseudónimo também 
são úteis se, de acordo com as técnicas 
mais recentes, a chave para ligar o 
pseudónimo à identidade for segura.

Justificação

A definição de «dados pessoais» necessita de ser clarificada para ser útil na ótica quer da 
experiência do consumidor quer do funcionamento das empresas. Neste contexto, revela-se 
útil a introdução dos dados sob pseudónimo e anónimos.

Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Poderá haver lugar ao tratamento 
de uma grande quantidade de dados para 
efeitos de deteção e prevenção de fraudes. 
Estas ações, regulamentadas pela 
legislação dos Estados-Membros ou da 
União, devem ser tidas em conta aquando 
da apreciação do princípio da 
minimização dos dados e da licitude do 
tratamento.
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Justificação

A presente alteração pretende sublinhar um princípio que, não contrariando o presente 
regulamento, não é claramente enunciado.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 23-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-B) De acordo com o princípio da 
proteção de dados por defeito, os serviços 
e produtos em linha devem basear-se 
inicialmente na proteção máxima das 
informações e dos dados pessoais, sem 
exigir qualquer ação por parte do titular 
dos dados.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Ao utilizarem os serviços em linha, as 
pessoas singulares podem ser associadas a 
identificadores em linha, fornecidos pelos 
respetivos aparelhos, aplicações, 
ferramentas e protocolos, tais como 
endereços IP (Protocolo Internet) ou 
testemunhos de conexão (cookie). Estes 
identificadores podem deixar vestígios que, 
em combinação com identificadores únicos 
e outras informações recebidas pelos 
servidores, podem ser utilizadas para a 
definição de perfis e a identificação das 
pessoas. Daí decorre que números de 
identificação, dados de localização, 
identificadores em linha ou outros 
elementos específicos não devem ser 
necessariamente considerados como dados 
pessoais em todas as circunstâncias.

(24) Ao utilizarem os serviços em linha, as 
pessoas singulares podem ser associadas a 
identificadores em linha, fornecidos pelos 
respetivos aparelhos, aplicações, 
ferramentas e protocolos, tais como 
endereços IP (Protocolo Internet) ou 
testemunhos de conexão (cookie). Estes 
identificadores podem deixar vestígios que, 
em combinação com identificadores únicos 
e outras informações recebidas pelos 
servidores, podem ser utilizadas para a 
definição de perfis e a identificação das 
pessoas. Daí decorre que deve 
examinar-se, caso a caso e em função dos 
progressos tecnológicos, se números de 
identificação, dados de localização, 
identificadores em linha ou outros 
elementos específicos têm de ser 
necessariamente considerados como dados 
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pessoais, devendo ser considerados como 
tal quando processados com o intuito de 
direcionar conteúdos específicos para um 
indivíduo ou de assinalar esse indivíduo 
por qualquer outro motivo;

Justificação

Num contexto de crescente oferta de novos serviços em linha e de evolução tecnológica 
constante, é necessário assegurar um nível elevado de proteção dos dados pessoais dos 
cidadãos. Uma análise caso a caso afigura-se, portanto, indispensável.

Alteração 8
Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) O consentimento do titular dos dados 
deve ser dado explicitamente, por qualquer 
forma adequada que permita obter uma 
manifestação de vontade livre, específica e 
informada, sobre os seus desejos, que 
consista quer numa declaração quer numa 
ação positiva clara do titular dos dados 
garantindo que dá o seu consentimento 
com conhecimentos de causa ao tratamento 
de dados pessoais, incluindo ao validar 
uma opção por via informática, ao visitar 
um sítio na Internet, ou qualquer outra 
declaração ou conduta que indique 
claramente neste contexto que aceita o 
tratamento proposto dos seus dados 
pessoais. O silêncio ou a omissão não 
devem, por conseguinte, constituir um 
consentimento. O consentimento deve 
abranger todas as atividades de tratamento 
realizadas com a mesma finalidade. Se o 
consentimento tiver de ser dado no 
seguimento de um pedido por via 
eletrónica, esse pedido tem de ser claro, 
conciso e não desnecessariamente 
perturbador para a utilização do serviço 
para o qual é fornecido.

(25) O consentimento do titular dos dados 
deve ser dado, por qualquer forma 
adequada ao meio de comunicação 
utilizado que permita obter uma 
manifestação de vontade livre, específica e 
informada, sobre os seus desejos, que 
consista quer numa declaração quer numa 
ação positiva clara do titular dos dados 
garantindo que dá o seu consentimento 
com conhecimentos de causa ao tratamento 
de dados pessoais, incluindo ao validar 
uma opção por via informática, ao visitar 
um sítio na Internet, ou qualquer outra 
declaração ou conduta que indique 
claramente nesse contexto que aceita o 
tratamento proposto dos seus dados 
pessoais. O silêncio ou a omissão não 
devem, por conseguinte, constituir um 
consentimento. O consentimento deve 
abranger todas as atividades de tratamento 
realizadas com a mesma finalidade. Se o 
consentimento tiver de ser dado no 
seguimento de um pedido por via 
eletrónica, esse pedido tem de ser claro, 
conciso e não desnecessariamente 
perturbador para a utilização do serviço 
para o qual é fornecido. A informação 
fornecida com vista a que as crianças 
manifestem o consentimento deve ser 
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dada mediante uma linguagem clara e 
apropriada à idade, de forma facilmente 
compreensível para crianças de idade 
superior a 13 anos;

Justificação

A fim de simplificar eventuais situações da vida quotidiana, tanto em linha como fora de 
linha, foi necessário acrescentar algumas palavras prevendo os casos de possível presunção 
do consentimento em virtude do contexto. Por exemplo, pedir um diagnóstico a um médico 
implica o tratamento de alguns dados pessoais sem que haja necessariamente lugar ao 
consentimento explícito definido no início do presente considerando. Ainda no mesmo 
exemplo, o médico pode, se necessário, falar com um especialista para estabelecer o 
diagnóstico sem ter de pedir autorização para tal.

Alteração 9
Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) O estabelecimento principal de um 
responsável pelo tratamento na União deve 
ser determinado de acordo com critérios 
objetivos e deve pressupor o exercício 
efetivo e real de atividades de gestão que 
determinem as decisões principais quanto 
às finalidades, condições e meios de 
tratamento mediante instalações estáveis. 
Este critério não deve depender do facto de 
o tratamento ser efetivamente realizado 
nesse local. A existência e utilização de 
meios técnicos e de tecnologias para o 
tratamento de dados pessoais ou as 
atividades de tratamento não constituem, 
em si mesmas, o referido estabelecimento 
principal nem são, portanto, um critério 
definidor de estabelecimento principal. 
Entende-se por estabelecimento principal 
do subcontratante, o lugar da sua 
administração central na União.

(27) O estabelecimento principal de um 
responsável pelo tratamento ou 
subcontratante na União deve ser 
determinado de acordo com critérios 
objetivos e deve pressupor o exercício 
efetivo e real de atividades de gestão que 
determinem as decisões principais quanto 
às finalidades, condições e meios de 
tratamento mediante instalações estáveis. 
Este critério não deve depender do facto de 
o tratamento ser efetivamente realizado 
nesse local. A existência e utilização de 
meios técnicos e de tecnologias para o 
tratamento de dados pessoais ou as 
atividades de tratamento não constituem, 
em si mesmas, o referido estabelecimento 
principal nem são, portanto, um critério 
definidor de estabelecimento principal.

Justificação

A presente alteração complementa a alteração ao artigo 4.º, n.º 13.
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Alteração 10
Proposta de regulamento
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) O representante é responsável, 
juntamente com o responsável pelo 
tratamento, por qualquer comportamento 
contrário ao disposto no presente 
regulamento.

Justificação

A responsabilidade do representante não é enunciada de forma suficientemente clara, pelo 
que o presente considerando ajuda a salientá-la.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) As crianças carecem de proteção 
especial quanto aos seus dados pessoais, 
uma vez que podem estar menos cientes 
dos riscos, consequências, garantias e 
direitos relacionados com o tratamento dos 
seus dados pessoais. Para determinar 
quando é que uma pessoa é considerada 
uma criança, o presente regulamento deve 
retomar a definição estabelecida na 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança.

(29) As crianças carecem de proteção 
especial quanto aos seus dados pessoais, 
uma vez que podem estar menos cientes 
dos riscos, consequências, garantias e 
direitos relacionados com o tratamento dos 
seus dados pessoais e porque constituem 
consumidores vulneráveis. Para 
determinar quando é que uma pessoa é 
considerada uma criança, o presente 
regulamento deve retomar a definição 
estabelecida na Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos da Criança. Deve 
ser utilizada, em particular, uma 
linguagem de fácil compreensão para as 
crianças, a fim de garantir às crianças 
com idade superior a 13 anos o direito de 
consentimento.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 30
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Texto da Comissão Alteração

(30) Qualquer tratamento de dados 
pessoais deve ser efetuado de forma lícita, 
leal e transparente para com as pessoas em 
causa. Em especial, as finalidades 
específicas do tratamento devem ser 
explícitas e legítimas e ser determinadas 
aquando da recolha dos dados. Os dados 
devem ser adequados, pertinentes e 
limitados ao mínimo necessário às 
finalidades de tratamento para as quais se 
destinam; para tal, os dados recolhidos não 
devem ser excessivos e o período de 
conservação deve ser limitado ao mínimo. 
Os dados pessoais apenas devem ser 
tratados se a finalidade do tratamento não 
puder ser atingida por outros meios. 
Devem ser adotadas todas as medidas 
razoáveis para que os dados pessoais 
inexatos sejam retificados ou apagados. De 
forma a assegurar que os dados são 
conservados apenas durante o período 
considerado necessário, o responsável pelo 
tratamento deve fixar os prazos para o 
apagamento ou a revisão periódica.

(30) Qualquer tratamento de dados 
pessoais deve ser efetuado de forma lícita, 
leal e transparente para com as pessoas em 
causa. Em especial, as finalidades 
específicas do tratamento devem ser 
explícitas e legítimas e ser determinadas 
aquando da recolha dos dados. Os dados 
devem ser adequados, pertinentes e 
limitados ao mínimo necessário às 
finalidades de tratamento para as quais se 
destinam; para tal, os dados recolhidos não 
devem ser excessivos e o período de 
conservação não deve ser superior ao 
necessário às finalidades de tratamento 
para as quais se destinam. Os dados 
pessoais apenas devem ser tratados se a 
finalidade do tratamento não puder ser 
atingida por outros meios. Devem ser 
adotadas todas as medidas razoáveis para 
que os dados pessoais inexatos sejam 
retificados ou apagados. De forma a 
assegurar que os dados são conservados 
apenas durante o período considerado 
necessário, o responsável pelo tratamento 
deve fixar os prazos para o apagamento ou 
a revisão periódica. Sempre que seja feita 
uma avaliação dos dados mínimos 
necessários às finalidades de tratamento 
para as quais se destinam, devem ser 
consideradas as obrigações ao abrigo de 
outra legislação, que exijam o tratamento 
global de dados quando estes são 
utilizados para a prevenção e deteção de 
fraudes, para a confirmação da 
identidade e/ou para a determinação da 
solvabilidade.

Justificação

A presente alteração visa tornar clara a obrigação de os responsáveis pelo tratamento 
controlarem os dados mínimos necessários e os períodos de conservação. A presente 
alteração visa assegurar igualmente que a linguagem do presente considerando é coerente 
com a linguagem do artigo 5.º, alínea e). Além disso, a presente alteração visa ainda 
harmonizar o presente regulamento com a legislação em vigor, como a diretiva relativa ao 
crédito ao consumo e os contratos de crédito para imóveis destinados à habitação, bem como 
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com as boas práticas existentes, que exigem uma avaliação global da situação financeira de 
um consumidor através de uma avaliação da solvabilidade.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) De forma a assegurar o livre 
consentimento, deve ser clarificado que 
este não constitui um fundamento jurídico 
válido se a pessoa não tiver uma verdadeira 
liberdade de escolha e, consequentemente, 
não puder recusar ou retirar o 
consentimento sem ser prejudicada.

(33) De forma a assegurar o livre 
consentimento, deve ser clarificado que 
este não constitui um fundamento jurídico 
válido se a pessoa não tiver uma verdadeira 
liberdade de escolha e, consequentemente, 
não puder recusar ou retirar o 
consentimento sem ser prejudicada. Do 
mesmo modo, o consentimento não deve 
constituir um fundamento jurídico válido 
para o tratamento quando o titular dos 
dados não tem qualquer outro tipo de 
acesso a serviços equivalentes. 

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) O consentimento não deve constituir 
um fundamento jurídico válido para o 
tratamento de dados pessoais se existir um 
desequilíbrio manifesto entre o titular dos 
dados e o responsável pelo tratamento, 
especialmente se o primeiro se encontrar 
numa situação de dependência em relação 
ao segundo, em especial quando os dados 
pessoais são tratados pelo seu empregador 
no contexto da relação laboral. Sempre que 
o responsável pelo tratamento é uma 
autoridade, só haveria desequilíbrio em 
caso de operações de tratamento 
específicas no âmbito das quais a 
autoridade possa, por força das suas 
prerrogativas de poder público, impor uma 

(34) O consentimento será dado 
livremente e o titular dos dados não será 
forçado a consentir o tratamento dos seus
dados, nomeadamente se existir um 
desequilíbrio significativo entre o titular 
dos dados e o responsável pelo tratamento,
por exemplo, se o primeiro se encontrar 
numa situação de dependência em relação 
ao segundo, em especial quando os dados 
pessoais são tratados pelo seu empregador 
no contexto da relação laboral. No entanto, 
quando a finalidade do tratamento de 
dados for do interesse do titular dos dados 
e, consequentemente, este puder retirar o 
consentimento sem ser prejudicado, o 
consentimento deve constituir um 
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obrigação. Neste caso, o consentimento 
não seria considerado livremente 
consentido, tendo em conta o interesse do 
titular dos dados.

fundamento jurídico válido para o 
tratamento.

Sempre que o responsável pelo tratamento 
é uma autoridade, só haveria desequilíbrio 
em caso de operações de tratamento 
específicas no âmbito das quais a 
autoridade possa, por força das suas 
prerrogativas de poder público, impor uma 
nova e injustificada obrigação. Neste caso, 
o consentimento não seria considerado 
livremente consentido, tendo em conta o 
interesse do titular dos dados.

Justificação

A presente disposição deve garantir que o titular dos dados dispõe de uma verdadeira 
liberdade de escolha e, consequentemente, pode retirar o consentimento ou obstar a um novo 
tratamento em qualquer situação. Não deve privar as pessoas singulares da possibilidade de 
aceitar o tratamento de dados, especialmente quando este for efetuado em seu benefício (por 
exemplo, quando o respetivo empregador pretender facultar um seguro). O regulamento não 
deve presumir que é impossível ter liberdade de escolha quanto ao tratamento de dados no 
contexto das relações laborais.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-A) Nos casos em que os dados 
pessoais, tratados com base no 
consentimento do titular desses dados, 
sejam necessários para a prestação de um 
serviço, a retirada do consentimento pode 
constituir o fundamento para a resolução 
do contrato por parte do prestador desse 
serviço. Tal aplicar-se-á, em particular, 
aos serviços prestados aos consumidores 
de forma gratuita.

Justificação

Adding such a recital would have an awareness-raising meaning. Although the possibility to 
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terminate a contract steams from the terms of contract in cases where data processing is 
necessary for the provision of a service, it is necessary to make users conscious that in some 
cases data are the currency by which they pay for the service. Auction platforms, for instance, 
use stored data to examine credibility of those selling with the use of a platform and a mutual 
evaluation exercised by the users is used by them to attract more potential clients but also to 
prevent fraud. Withdrawing consent to process such data would run against the whole point 
of such platforms. Consumers should also be aware that many business models provide 
access to services "free" of charge in return for the access to some of their personal data.
Withdrawing the right to process these data can therefore result in no access to the service.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Os interesses legítimos do responsável 
pelo tratamento podem constituir um 
fundamento jurídico para o tratamento, a 
menos que prevaleçam os interesses ou os 
direitos e liberdades fundamentais do 
titular dos dados. Este ponto requer uma 
avaliação cuidada, particularmente se o 
titular dos dados for uma criança, uma vez 
que estas carecem de proteção especial. O 
titular dos dados deve ter o direito de se 
opor ao tratamento por razões relacionadas 
com a sua situação específica e de forma 
gratuita. A fim de assegurar a 
transparência, o responsável pelo 
tratamento deve ser obrigado a informar 
explicitamente a pessoa em causa sobre os 
interesses legítimos prosseguidos e sobre o 
direito de se lhe opor, sendo igualmente 
obrigado a apresentar fundamentação 
documentada desses interesses legítimos. 
Dado que incumbe ao legislador prever por 
lei a base jurídica para autorizar as 
autoridades a procederem ao tratamento de 
dados, este fundamento jurídico não é 
aplicável aos tratamentos efetuados pelas 
autoridades públicas no exercício das suas 
funções.

(38) Os interesses legítimos de uma pessoa
podem constituir um fundamento jurídico 
para o tratamento, a menos que prevaleçam 
os interesses ou os direitos e liberdades 
fundamentais do titular dos dados. Este 
ponto requer uma avaliação cuidada, 
particularmente se o titular dos dados for 
uma criança, uma vez que estas carecem de 
proteção especial. O titular dos dados deve 
ter o direito de se opor ao tratamento por 
razões relacionadas com a sua situação 
específica e de forma gratuita. A fim de 
assegurar a transparência, o responsável 
pelo tratamento ou os terceiros a quem os 
dados sejam comunicados devem ser 
obrigados a informar explicitamente a 
pessoa em causa sobre os interesses 
legítimos prosseguidos e sobre o direito de 
se lhe opor, sendo igualmente obrigados a 
apresentar fundamentação documentada 
desses interesses legítimos. Dado que 
incumbe ao legislador prever por lei a base 
jurídica para autorizar as autoridades a 
procederem ao tratamento de dados, este 
fundamento jurídico não é aplicável aos 
tratamentos efetuados pelas autoridades 
públicas no exercício das suas funções.
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Justificação

A relatora propõe que se mantenha a redação da Diretiva 95/46/CE. Recorde-se que o 
regulamento não diz respeito somente ao mundo digital, podendo ser igualmente aplicável às 
atividades fora de linha. Para o financiamento das suas atividades, alguns setores, como o da 
edição de jornais, precisam de recorrer a fontes externas para contactar potenciais novos 
assinantes.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 40-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(40-A) De um modo geral, a 
harmonização da legislação da União 
relativa à proteção de dados não deve 
privar os Estados-Membros da 
possibilidade de aplicarem legislação 
setorial, entre outros no domínio da 
investigação com base em registos.

Justificação

O quadro jurídico atual relativo à proteção de dados na UE, Diretiva 95/46/CE, concede aos 
Estados-Membros diferentes níveis de liberdade para adaptar a legislação da UE às 
circunstâncias nacionais.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 40-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(40-B) O tratamento de dados pessoais 
recolhidos para outros fins pode ser 
disponibilizado para a investigação 
científica de caráter público, sempre que 
possa ser comprovada a relevância 
científica do tratamento dos dados 
recolhidos. A privacidade desde a 
conceção deve ser tida em conta ao 
disponibilizar dados para a investigação 
científica de caráter público.
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Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) As derrogações à proibição de 
tratamento de categorias de dados sensíveis 
devem ser igualmente permitidas se 
efetuadas mediante ato legislativo e, sob 
reserva de garantias adequadas, de forma a 
proteger os dados pessoais e outros direitos 
fundamentais, quando motivos de interesse 
geral o justificarem e, em especial, motivos 
sanitários, incluindo de saúde pública, 
proteção social e de gestão de serviços de 
saúde, designadamente para assegurar a 
qualidade e a eficiência dos procedimentos 
utilizados para regularizar os pedidos de 
prestações sociais e de serviços no quadro 
do regime de seguro de doença, ou para 
fins de investigação histórica, estatística ou 
científica.

(42) As derrogações à proibição de 
tratamento de categorias de dados sensíveis 
devem ser igualmente permitidas se 
efetuadas mediante ato legislativo e, sob 
reserva de garantias adequadas, de forma a 
proteger os dados pessoais e outros direitos 
fundamentais, quando motivos de interesse 
geral o justificarem e, em especial, motivos 
sanitários, incluindo de saúde pública, 
proteção social e de gestão de serviços de 
saúde, incluindo informações relativas à 
marcação de consultas em hospitais ou 
clínicas, que sejam enviadas aos pacientes 
através de mensagens de texto ou por 
correio eletrónico, designadamente para 
assegurar a qualidade e a eficiência dos 
procedimentos utilizados para regularizar 
os pedidos de prestações sociais e de 
serviços no quadro do regime de seguro de 
doença, ou para fins de investigação 
histórica, estatística ou científica.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) Os princípios de tratamento leal e 
transparente exigem que o titular de dados 
seja informado, em especial, da existência 
da operação de tratamento de dados e das 
suas finalidades, do período de 
conservação dos dados, da existência do 
direito de acesso, da retificação ou de 
apagamento, bem como do direito de 
apresentar uma queixa. Sempre que os 

(48) Os princípios de tratamento leal e 
transparente exigem que o titular de dados 
seja informado, em especial, da existência 
da operação de tratamento de dados e das 
suas finalidades, dos critérios e/ou 
obrigações que permitam determinar o
período de conservação dos dados, da 
existência do direito de acesso, da 
retificação ou de apagamento, bem como 
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dados forem recolhidos junto do titular dos 
dados, este deve ser também informado da 
obrigatoriedade de fornecer esses dados e 
das respetivas consequências caso não os 
faculte.

do direito de apresentar uma queixa. 
Sempre que os dados forem recolhidos 
junto do titular dos dados, este deve ser 
também informado da obrigatoriedade de 
fornecer esses dados e das respetivas 
consequências caso não os faculte.

Justificação

Não é possível saber de antemão o período de tempo durante o qual os dados pessoais serão 
mantidos, especialmente porque este período pode estar ligado a obrigações jurídicas 
específicas.

Alteração 21
Proposta de regulamento
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) As informações sobre o tratamento de 
dados pessoais devem ser fornecidas ao 
titular dos dados no momento da sua 
recolha ou, se a recolha não foi obtida 
junto da pessoa em causa, dentro de um 
prazo, dependendo das circunstâncias do 
caso. Sempre que os dados forem 
suscetíveis de serem legitimamente 
comunicados a outro destinatário, o titular 
dos dados deve ser informado aquando da 
primeira comunicação a esse destinatário.

(49) As informações sobre o tratamento de 
dados pessoais devem ser fornecidas ao 
titular dos dados no momento da sua 
recolha ou, se a recolha não foi obtida 
junto da pessoa em causa, dentro de um 
prazo, dependendo das circunstâncias do 
caso. Sempre que os dados forem 
suscetíveis de serem legitimamente 
comunicados a outro destinatário, o titular 
dos dados deve ser informado aquando da 
primeira comunicação a esse destinatário.
Ao mesmo tempo, não deve ser autorizada 
outra forma de tratamento que não a 
conservação antes de o titular dos dados 
ter pleno conhecimento das informações 
acima referidas.

Justificação

A presente alteração é coerente com a alteração ao artigo 14.º, n.º 4, alínea b).

Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 51
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Texto da Comissão Alteração

(51) Qualquer pessoa deve ter o direito de 
acesso aos dados recolhidos sobre si e de 
exercer facilmente este direito, a fim de 
conhecer e verificar a licitude do 
tratamento. Por conseguinte, cada titular de 
dados deve ter o direito de conhecer e ser 
informado, em especial, das finalidades a 
que se destinam os dados tratados, da 
duração da sua conservação, da 
identidade dos destinatários, da lógica 
subjacente ao tratamento dos dados e das 
suas consequências eventuais, pelo menos 
quando tiver por base a definição de perfis. 
Este direito não deve prejudicar os direitos 
e as liberdades de terceiros, incluindo o 
segredo comercial ou a propriedade 
intelectual e, particularmente, o direito de 
autor que protege o suporte lógico. 
Todavia, estas considerações não devem 
resultar na recusa total de prestação de 
informações ao titular dos dados.

(51) Qualquer pessoa deve ter o direito de 
acesso aos dados recolhidos sobre si e de 
exercer facilmente este direito, a fim de 
conhecer e verificar a licitude do 
tratamento. Por conseguinte, cada titular de 
dados deve ter o direito de conhecer e ser 
informado, em especial, das finalidades a 
que se destinam os dados tratados, dos 
critérios que permitem determinar a 
duração da conservação para cada 
finalidade, da identidade dos destinatários, 
da lógica subjacente ao tratamento dos 
dados e das suas consequências eventuais, 
pelo menos quando tiver por base a 
definição de perfis. Este direito não deve 
prejudicar os direitos e as liberdades de 
terceiros, incluindo o segredo comercial ou 
a propriedade intelectual e, 
particularmente, o direito de autor que 
protege o suporte lógico. Todavia, estas 
considerações não devem resultar na recusa 
total de prestação de informações ao titular 
dos dados.

Justificação

Nem sempre é possível determinar com precisão o período exato de conservação dos dados 
pessoais, nomeadamente em caso de conservação para diversas finalidades.

Alteração 23
Proposta de regulamento
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) Qualquer pessoa deve ter o direito a 
que os dados que lhe digam respeito sejam 
retificados e o «direito a ser esquecido»
quando a conservação desses dados não 
cumprir o disposto no presente 
regulamento. Em especial, os titulares de 
dados devem ter o direito a que os seus 
dados pessoais sejam apagados e deixem 
de ser objeto de tratamento se deixarem de 

(53) Qualquer pessoa deve ter o direito a 
que os dados que lhe digam respeito sejam 
retificados e o direito ao apagamento 
desses dados pessoais quando a 
conservação dos mesmos não cumprir o 
disposto no presente regulamento. Em 
especial, os titulares de dados devem ter o 
direito a que os seus dados pessoais sejam 
apagados e deixem de ser objeto de 
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ser necessários para a finalidade para a 
qual foram recolhidos ou tratados, sempre 
que os titulares de dados retirem o seu 
consentimento ao tratamento, ou se 
oponham ao tratamento de dados pessoais 
que lhes digam respeito ou se o tratamento 
dos seus dados pessoais não respeitar o 
disposto no presente regulamento. Este 
direito assume particular importância 
quando o titular de dados que deu o 
consentimento era nesse momento uma 
criança, não estando totalmente ciente dos 
riscos inerentes ao tratamento, e mais tarde 
deseja suprimir esses dados pessoais, 
especialmente na internet. No entanto, deve 
ser permitido prolongar a conservação dos 
dados quando tal se revele necessário para 
efeitos de investigação histórica, estatística 
ou científica, bem como por motivos de 
interesse público no domínio da saúde 
pública, ou de exercício da liberdade de 
expressão, se esta for exigida por lei, ou se 
existir um motivo para limitar o tratamento 
dos dados em vez de os apagar.

tratamento se deixarem de ser necessários 
para a finalidade para a qual foram 
recolhidos ou tratados, sempre que os 
titulares de dados retirem o seu 
consentimento ao tratamento, ou se 
oponham ao tratamento de dados pessoais 
que lhes digam respeito ou se o tratamento 
dos seus dados pessoais não respeitar o 
disposto no presente regulamento. Este 
direito assume particular importância
quando o titular de dados que deu o 
consentimento era nesse momento uma 
criança, não estando totalmente ciente dos 
riscos inerentes ao tratamento, e mais tarde 
deseja suprimir esses dados pessoais, 
especialmente na internet. No entanto, deve 
ser permitido prolongar a conservação dos 
dados quando tal se revele necessário para 
efeitos de investigação histórica, estatística 
ou científica, bem como por motivos de 
interesse público no domínio da saúde 
pública, ou de exercício da liberdade de 
expressão, se esta for exigida por lei, ou se 
existir um motivo para limitar o tratamento 
dos dados em vez de os apagar. Além 
disso, o direito ao apagamento não se 
aplica sempre que a conservação dos 
dados pessoais for necessária para a 
execução de um contrato com o titular dos 
dados ou sempre que a conservação for 
feita em virtude de uma disposição 
regulamentar ou para fins de prevenção 
do crime financeiro. 

Justificação

A presente alteração é coerente com a alteração ao artigo 17.º.

Alteração 24
Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) Para reforçar o «direito a ser 
esquecido» no ambiente em linha, o âmbito 
do direito de apagamento deve também ser 

(54) Para reforçar o direito ao apagamento 
dos dados pessoais no ambiente em linha, 
o âmbito desse direito deve também ser 



AD\924645PT.doc 21/128 PE496.497v02-00

PT

alargado de forma a que um responsável 
pelo tratamento que tenha tornado públicos 
os dados pessoais seja obrigado a informar 
os terceiros que tratem esses dados que um 
titular de dados lhes solicita a supressão de 
quaisquer ligações para esses dados 
pessoais, cópias ou reproduções dos 
mesmos. De forma a assegurar esta 
informação, o responsável pelo tratamento 
deve adotar todas as medidas razoáveis, 
incluindo medidas técnicas, no que respeita 
aos dados cuja publicação seja da sua 
responsabilidade. No que se refere à 
publicação de dados pessoais por terceiros, 
o responsável pelo tratamento é 
considerado responsável por essa 
publicação sempre que tiver autorizado a 
publicação por esse terceiro.

alargado de forma a que um responsável 
pelo tratamento que tenha transferido ou
tornado públicos os dados pessoais sem a 
autorização do seu titular seja obrigado a 
informar os terceiros que tratem esses 
dados que um titular de dados lhes solicita 
a supressão de quaisquer ligações para 
esses dados pessoais, cópias ou 
reproduções dos mesmos. De forma a 
assegurar esta informação, o responsável 
pelo tratamento deve adotar todas as 
medidas razoáveis, incluindo medidas 
técnicas, no que respeita aos dados cuja 
publicação seja da sua responsabilidade. 
No que se refere à publicação de dados 
pessoais por terceiros, o responsável pelo 
tratamento é considerado responsável por 
essa publicação sempre que tiver 
autorizado a publicação por esse terceiro.

Justificação

A presente alteração acompanha a alteração ao artigo 17.º, n.º 2.

Alteração 25
Proposta de regulamento
Considerando 55-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(55-A) Certos dados pessoais, depois de 
tratados pelo responsável pelo tratamento 
de dados ou pelo subcontratante, 
produzem resultados que apenas são 
utilizados a nível interno pelo responsável 
pelo tratamento e cujo formato é de 
menor importância mesmo para o titular 
dos dados. Neste caso, o direito à 
portabilidade dos dados não se deve 
aplicar, permanecendo válidos os direitos, 
designadamente, os direitos de oposição, 
de acesso e de retificação.

Justificação

A presente alteração visa clarificar a «importância» introduzida na alteração anterior.
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Alteração 26

Proposta de regulamento
Considerando 60

Texto da Comissão Alteração

(60) Deve ser definida a responsabilidade 
global do responsável por qualquer 
tratamento de dados pessoais realizado por 
este ou por sua conta. Em especial, o 
responsável pelo tratamento deve assegurar 
e ser obrigado a comprovar que cada 
operação de tratamento de dados é efetuada 
em conformidade com o presente 
regulamento.

(60) Deve ser definida a responsabilidade 
geral do responsável por qualquer 
tratamento de dados pessoais realizado por 
este ou por sua conta. Em especial, o 
responsável pelo tratamento deve assegurar 
e ser obrigado a comprovar que cada 
operação de tratamento de dados é efetuada 
em conformidade com o presente 
regulamento.

Justificação

Para reforçar a proteção dos dados pessoais. É necessário consagrar, de maneira explícita, 
um princípio geral de responsabilidade do responsável pelo tratamento.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Considerando 61-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(61-A) O presente regulamento incentiva 
as empresas a desenvolverem programas 
internos que identificarão as operações de 
tratamento que, devido à sua natureza, 
âmbito ou finalidade, sejam suscetíveis de 
apresentar riscos específicos para os 
direitos e liberdades dos titulares dos 
dados, bem como a criarem garantias de 
privacidade adequadas, a desenvolverem 
soluções inovadoras de privacidade desde 
a conceção e técnicas de proteção da 
privacidade. As empresas capazes de 
demonstrar publicamente que dispõem de 
uma responsabilidade integrada no que se 
refere à privacidade não requerem a 
aplicação dos mecanismos de supervisão 
adicionais de consulta e de autorização 
prévias. 
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Justificação

A presente alteração visa harmonizar o texto com uma abordagem na qual a 
responsabilidade constitui um processo alternativo que incentiva, de forma apropriada, as 
boas práticas organizacionais. Esta harmonização transfere igualmente o ónus dos custos de 
conformidade e de controlo para o mercado e não para os orçamentos públicos.

Alteração 28
Proposta de regulamento
Considerando 61-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(61-B) A proteção de dados desde a 
conceção é uma ferramenta muito útil, 
pois permite que o titular dos dados 
controle plenamente a proteção dos seus 
próprios dados, as informações que 
partilha e com quem as partilha. Ao 
considerar este princípio, bem como a 
proteção de dados por defeito, o contexto 
deve pesar fortemente na avaliação da 
licitude do tratamento.

Justificação

A presente alteração clarifica a alteração ao artigo 23.º, n.º 2. Refere-se aos casos em que o 
titular dos dados pode optar por aceitar um sistema de tratamento de dados, devendo-se, 
nesse caso, considerar toda as consequências daí resultantes. Por exemplo, ao aderir a uma 
rede social, o titular dos dados deve aceitar que algumas informações sejam tornadas 
públicas para que os outros utilizadores possam estabelecer ligação com ele, mas não deve 
aceitar o mesmo nível de publicidade dos dados caso peça um empréstimo.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Considerando 61-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(61-C) O princípio da proteção de dados 
desde a conceção obriga a que a proteção 
de dados seja inserida em todo o ciclo de 
vida da tecnologia, desde a fase inicial de 
conceção, até à sua instalação, utilização 
e eliminação finais. O princípio da 
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proteção de dados por defeito obriga a que 
as definições de privacidade aplicáveis a 
serviços e a produtos cumpram, por 
defeito, os princípios gerais da proteção 
de dados, tais como a minimização dos 
dados e a limitação das finalidades.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Considerando 62

Texto da Comissão Alteração

(62) A proteção dos direitos e liberdades 
dos titulares de dados, bem como a 
responsabilidade dos responsáveis pelo 
tratamento e dos subcontratantes, incluindo 
no que diz respeito à supervisão e às 
medidas adotadas pelas autoridades de 
controlo, exige uma clara repartição das 
responsabilidades nos termos do presente 
regulamento, nomeadamente quando o 
responsável pelo tratamento determina as 
finalidades, as condições e os meios do 
tratamento conjuntamente com outros 
responsáveis, ou quando uma operação de 
tratamento de dados é efetuada por conta 
de um responsável pelo tratamento.

(62) A proteção dos direitos e liberdades 
dos titulares de dados, bem como a 
responsabilidade dos responsáveis pelo 
tratamento e dos subcontratantes, incluindo 
no que diz respeito à supervisão e às 
medidas adotadas pelas autoridades de 
controlo, exige uma clara repartição das 
responsabilidades nos termos do presente 
regulamento, nomeadamente quando o 
responsável pelo tratamento determina as 
finalidades, as condições e os meios do 
tratamento conjuntamente com outros 
responsáveis, ou quando uma operação de 
tratamento de dados é efetuada por conta 
de um responsável pelo tratamento. Em 
caso de responsabilidade solidária, o 
subcontratante que reparou o prejuízo do 
titular dos dados pode interpor recurso 
contra o responsável pelo tratamento a 
fim de reclamar o reembolso, se tiver 
agido em conformidade com o ato jurídico 
que o vincula a este último.

Justificação

O subcontratante é definido como aquele que atua por conta do responsável pelo tratamento. 
Por conseguinte, se o subcontratante respeitar escrupulosamente as instruções que lhe são 
dadas, a violação dos dados pessoais deverá ser imputada ao responsável pelo tratamento, e 
não ao subcontratante, sem, no entanto, afetar o direito à remuneração do titular de dados.

Alteração 31
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Proposta de regulamento
Considerando 65

Texto da Comissão Alteração

(65) A fim de comprovar a observância do 
presente regulamento, o responsável pelo 
tratamento, ou o subcontratante, deve 
documentar cada operação de tratamento 
de dados. Cada responsável pelo 
tratamento e subcontratante devem ser 
obrigados a cooperar com a autoridade de 
controlo e a disponibilizar essa 
documentação, quando tal lhe for 
solicitado, para que possa servir ao 
controlo dessas operações de tratamento.

(65) A fim de comprovar a observância do 
presente regulamento, o responsável pelo 
tratamento, ou o subcontratante, deve 
conservar as informações relevantes sobre 
as principais categorias de tratamento de 
dados adotadas. A Comissão deve 
estabelecer um modelo uniforme para a 
documentação destas informações na UE. 
Cada responsável pelo tratamento e 
subcontratante devem ser obrigados a 
cooperar com a autoridade de controlo e a 
disponibilizar essa documentação, quando 
tal lhe for solicitado, para que possa 
auxiliar a autoridade de controlo na 
avaliação da conformidade dessas 
categorias principais de tratamento com o 
presente regulamento.

Justificação

A proteção eficaz de dados exige que as organizações detenham um conhecimento 
suficientemente documentado das suas atividades de tratamento de dados. Contudo, a 
conservação de documentação relativa a todas as operações de tratamento constitui um 
encargo desproporcionado. Em vez de satisfazer necessidades burocráticas, o objetivo da 
documentação deveria ser ajudar os responsáveis e os subcontratantes a cumprirem as suas 
obrigações.

Alteração 32
Proposta de regulamento
Considerando 67

Texto da Comissão Alteração

(67) A violação dos dados pessoais pode, 
se não forem adotadas medidas adequadas 
e oportunas, dar origem a prejuízos 
económicos e sociais substanciais, 
nomeadamente através da usurpação de 
identidade, para a pessoa em causa. Assim, 
logo que o responsável pelo tratamento 
tenha conhecimento de uma violação, deve 
comunicá-la à autoridade de controlo, sem 

(67) A violação dos dados pessoais pode, 
se não forem adotadas medidas adequadas 
e oportunas, dar origem a prejuízos 
económicos e sociais substanciais, 
nomeadamente através da usurpação de 
identidade, para a pessoa em causa. Assim, 
deve ser dada máxima prioridade à 
compensação desses prejuízos económicos 
e sociais. Assim, logo que o responsável 
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demora injustificada e, sempre que 
possível, no prazo de 24 horas. Se não for 
possível efetuar essa comunicação no 
prazo de 24 horas, a notificação deve 
fazer-se acompanhar de uma explicação 
dos motivos da demora. As pessoas 
singulares cujos dados pessoais possam ter 
sido afetados negativamente por tal 
violação, devem ser avisadas sem demora 
injustificada, para que possam tomar as 
precauções necessárias. Deve considerar-se 
que uma violação afeta negativamente os 
dados pessoais ou a privacidade de um 
titular de dados sempre que daí possa 
resultar, por exemplo, roubo ou usurpação 
de identidade, danos físicos, humilhações 
ou danos significativos para a reputação. A 
notificação deve descrever a natureza da 
violação de dados pessoais, bem como 
recomendações ao titular dos dados para 
atenuar potenciais efeitos adversos. As 
pessoas em causa devem ser notificadas o 
mais rapidamente possível, em estreita 
cooperação com a autoridade de controlo, e 
em cumprimento das orientações por esta 
fornecidas ou por outras autoridades 
competentes (por exemplo, autoridades de 
aplicação da lei). Por exemplo, para que as 
pessoas em causa possam atenuar um risco 
imediato de dano, deve enviar-se uma 
notificação rápida aos titulares de dados, 
enquanto a necessidade de aplicar medidas 
adequadas contra violações de dados 
recorrentes ou similares poderá justificar 
um prazo superior.

pelo tratamento tenha conhecimento de 
uma violação suscetível de afetar 
seriamente a proteção dos dados pessoais 
ou a privacidade do titular de dados, deve 
comunicá-la à autoridade de controlo, sem 
demora injustificada. As pessoas singulares 
cujos dados pessoais possam ter sido 
afetados negativamente por tal violação, 
devem ser avisadas sem demora 
injustificada, para que possam tomar as 
precauções necessárias, evitando assim 
uma sobrecarga de informação no que se 
refere ao titular dos dados. Deve 
considerar-se que uma violação afeta 
negativamente, de modo significativo, os 
dados pessoais ou a privacidade de um 
titular de dados sempre que daí possa 
resultar, por exemplo, roubo ou usurpação 
de identidade, danos físicos, humilhações 
ou danos significativos para a reputação. A 
notificação deve descrever a natureza da 
violação de dados pessoais, bem como 
recomendações ao titular dos dados para 
atenuar potenciais efeitos adversos. As 
pessoas em causa devem ser notificadas o 
mais rapidamente possível, em estreita 
cooperação com a autoridade de controlo, e 
em cumprimento das orientações por esta 
fornecidas ou por outras autoridades 
competentes (por exemplo, autoridades de 
aplicação da lei). Por exemplo, para que as 
pessoas em causa possam atenuar um risco 
imediato de dano, deve enviar-se uma 
notificação rápida aos titulares de dados, 
enquanto a necessidade de aplicar medidas 
adequadas contra violações de dados 
recorrentes ou similares poderá justificar 
um prazo superior.

Justificação

A presente alteração pretende clarificar as ações aconselháveis em caso de violação de 
dados, bem como as alterações aos artigos 31.º e 32.º.

Alteração 33
Proposta de regulamento
Considerando 69
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Texto da Comissão Alteração

(69) Ao estabelecer regras 
pormenorizadas relativamente ao formato 
e aos procedimentos aplicáveis à
notificação das violações de dados 
pessoais, deve ter-se devidamente em conta 
as circunstâncias da violação, 
nomeadamente a existência ou não de 
proteção dos dados pessoais através de 
medidas técnicas de proteção adequadas 
para reduzir eficazmente a probabilidade 
de usurpação da identidade ou outras 
formas de utilização abusiva. Além disso, 
tais regras e procedimentos devem ter em 
conta os legítimos interesses das 
autoridades de aplicação da lei nos casos 
em que uma divulgação precoce de 
informações possa dificultar 
desnecessariamente a investigação das 
circunstâncias de uma violação.

(69) Ao determinar o grau de pormenor 
da notificação das violações de dados 
pessoais, deve ter-se devidamente em conta 
as circunstâncias da violação, 
nomeadamente a existência ou não de 
proteção dos dados pessoais através das 
medidas técnicas de proteção adequadas 
para reduzir eficazmente a probabilidade 
de usurpação da identidade ou outras 
formas de utilização abusiva. Além disso, 
tais regras e procedimentos devem ter em 
conta os legítimos interesses das 
autoridades de aplicação da lei nos casos 
em que uma divulgação precoce de 
informações possa dificultar 
desnecessariamente a investigação das 
circunstâncias de uma violação.

Justificação

A presente alteração surge no seguimento da supressão do artigo 32.º, n.º 5.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Considerando 70-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(70-A) A Diretiva 2002/58/CE (com a 
redação que lhe foi dada pela Diretiva 
2009/136/CE) estabelece obrigações 
relativas à notificação de violações de 
dados pessoais no que se refere ao 
tratamento de dados pessoais no contexto 
da prestação de serviços de comunicações 
eletrónicas publicamente disponíveis nas 
redes públicas de comunicações na 
União. Sempre que os prestadores de 
serviços de comunicações eletrónicas
publicamente disponíveis prestem 
igualmente outros serviços, continuam 
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sujeitos às obrigações de notificação de 
violações constantes da Diretiva 
Privacidade e Comunicações Eletrónicas, 
e não às do presente regulamento. Esses 
prestadores de serviços devem estar 
sujeitos a um regime único de notificação 
de violações de dados pessoais, quer no 
que se refere ao tratamento de dados 
pessoais no contexto da prestação de 
serviços de comunicações eletrónicas 
publicamente disponíveis, quer no que se 
refere a qualquer outro tipo de dados 
pessoais por cujo tratamento sejam 
responsáveis. 

Justificação

Os prestadores de serviços de comunicações eletrónicas devem estar sujeitos a um regime 
único de notificação de quaisquer violações relativas aos dados por si tratados, e não a 
regimes múltiplos consoante o serviço prestado. Tal assegura condições equitativas entre os 
intervenientes no setor.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Considerando 97

Texto da Comissão Alteração

(97) Sempre que, na União, o tratamento 
de dados pessoais no contexto das 
atividades de um estabelecimento de um 
responsável pelo tratamento ou de um 
subcontratante ocorre em vários 
Estados-Membros, é conveniente que uma 
única autoridade de controlo tenha a 
competência para supervisionar as 
atividades do responsável pelo tratamento 
ou do subcontratante em toda a União e 
adotar as decisões correspondentes, a fim 
de favorecer a aplicação coerente, 
assegurar segurança jurídica e reduzir os 
encargos administrativos para esses 
responsáveis pelo tratamento e 
subcontratantes.

(97) Sempre que, na União, o tratamento 
de dados pessoais no contexto das 
atividades de um estabelecimento de um 
responsável pelo tratamento ou de um 
subcontratante ocorre em vários 
Estados-Membros, é conveniente que uma 
única autoridade de controlo tenha a 
competência para supervisionar as 
atividades de tratamento do responsável 
pelo tratamento ou do subcontratante em 
toda a União e adotar as decisões 
correspondentes, a fim de favorecer a 
aplicação coerente, assegurar segurança 
jurídica e reduzir os encargos 
administrativos para esses responsáveis 
pelo tratamento e subcontratantes. Em 
derrogação do que precede, sempre que o 
tratamento de dados pessoais não seja 
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principalmente efetuado pelo 
estabelecimento principal, mas por um 
dos outros estabelecimentos do 
responsável pelo tratamento ou de um 
subcontratante estabelecido na União, a 
autoridade de controlo competente para 
efetuar estes tratamentos deve ser a do 
Estado-Membro em que este outro 
estabelecimento está localizado. Em 
conformidade com as disposições do 
capítulo VII, esta derrogação não deve 
prejudicar a possibilidade de a autoridade 
de controlo do Estado-Membro onde se 
situa o estabelecimento principal exigir 
uma declaração complementar.

Justificação

Se os tratamentos que abrangem vários países são facilmente controláveis pelo 
estabelecimento principal e da competência de uma autoridade única, após uma declaração 
centralizada, os tratamentos nacionais geridos de forma descentralizada por filiais e 
dificilmente controláveis pelo estabelecimento principal deveriam, por seu turno, poder 
incumbir a cada uma das autoridades de controlo nacionais.

Alteração 36
Proposta de regulamento
Considerando 105

Texto da Comissão Alteração

(105) A fim de assegurar a aplicação 
coerente do presente regulamento em toda 
a União, deve ser criado um mecanismo de 
controlo da coerência para enquadrar a 
cooperação entre as próprias autoridades de 
controlo e a Comissão. Este mecanismo 
deve ser aplicável, nomeadamente, sempre 
que uma autoridade de controlo previr 
adotar uma medida em relação a operações 
de tratamento que estão relacionadas com a 
oferta de bens ou serviços aos titulares de 
dados em diversos Estados-Membros, ou 
com o controlo dessas pessoas, ou 
suscetíveis de afetar substancialmente a 
livre circulação de dados pessoais. 
Aplica-se igualmente sempre que uma 
autoridade de controlo ou a Comissão 

(105) A fim de assegurar a aplicação 
coerente do presente regulamento em toda 
a União, deve ser criado um mecanismo de 
controlo da coerência para enquadrar a 
cooperação entre as próprias autoridades de 
controlo e a Comissão. Este mecanismo 
deve ser aplicável, nomeadamente, sempre 
que uma autoridade de controlo previr 
adotar uma medida em relação a operações 
de tratamento que estão relacionadas com a 
oferta de bens ou serviços aos titulares de 
dados em diversos Estados-Membros, ou 
com o controlo dessas pessoas, ou 
suscetíveis de afetar substancialmente a 
livre circulação de dados pessoais. 
Aplica-se igualmente sempre que uma 
autoridade de controlo ou a Comissão 
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solicitar que essa matéria seja tratada no 
âmbito do mecanismo de controlo da 
coerência. Este mecanismo não deve 
prejudicar medidas eventualmente adotadas 
pela Comissão no exercício das suas 
competências nos termos dos Tratados.

solicitar que essa matéria seja tratada no 
âmbito do mecanismo de controlo da 
coerência. Além disso, os titulares dos 
dados devem ter o direito de obter 
coerência se considerarem que uma 
medida tomada por uma autoridade de 
proteção de dados de um Estado-Membro 
não cumpriu este critério. Este mecanismo 
não deve prejudicar medidas 
eventualmente adotadas pela Comissão no 
exercício das suas competências nos 
termos dos Tratados.

Justificação

A presente alteração introduz o novo artigo 63.º-A.

Alteração 37
Proposta de regulamento
Considerando 111

Texto da Comissão Alteração

(111) Qualquer titular de dados deve ter o 
direito de apresentar uma queixa à 
autoridade de controlo em qualquer 
Estado-Membro e dispor do direito de ação 
judicial se considerar que os direitos que 
lhe confere o presente regulamento foram 
violados, se a autoridade de controlo não 
responder à queixa ou não agir conforme 
necessário para proteger os seus direitos.

(111) Qualquer titular de dados deve ter o 
direito de apresentar uma queixa à 
autoridade de controlo em qualquer 
Estado-Membro e dispor do direito de ação 
judicial se considerar que os direitos que 
lhe confere o presente regulamento foram 
violados, se a autoridade de controlo não 
responder à queixa ou não agir conforme 
necessário para proteger os seus direitos. 
Se o titular de dados considerar que o 
critério de coerência não está a ser 
cumprido, pode apresentar queixa junto 
do Comité Europeu para a Proteção de 
Dados.

Alteração 38
Proposta de regulamento
Considerando 113

Texto da Comissão Alteração

(113) Qualquer pessoa, singular ou 
coletiva, deve ter o direito a ação judicial 

(113) Qualquer pessoa, singular ou 
coletiva, deve ter o direito de ação judicial 
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contra as decisões que lhes digam respeito 
emitidas por uma autoridade de controlo. 
As ações contra uma autoridade de 
controlo devem ser intentadas nos tribunais 
do Estado-Membro no território do qual se 
encontra estabelecida a autoridade de 
controlo.

contra as decisões que lhes digam respeito 
emitidas por uma autoridade de controlo. 
As ações contra uma autoridade de 
controlo devem ser intentadas nos tribunais 
do Estado-Membro no território do qual se 
encontra estabelecida a autoridade de 
controlo ou junto do Comité Europeu 
para a Proteção de Dados, por motivos de 
incoerência com a aplicação do presente 
regulamento noutros Estados-Membros.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Considerando 115

Texto da Comissão Alteração

(115) Quando a autoridade de controlo 
competente estabelecida noutro 
Estado-Membro não adotar as medidas 
necessárias ou o fizer de forma 
insuficiente em relação a uma queixa, o 
titular dos dados pode solicitar à 
autoridade de controlo do 
Estado-Membro da sua residência 
habitual que intente uma ação contra a 
autoridade de controlo em falta no 
tribunal competente do outro 
Estado-Membro. A autoridade de controlo 
requerida pode decidir, sem prejuízo de 
ação judicial, se é ou não adequado 
responder a esse pedido.

Suprimido

Justificação

Esta possibilidade não traz qualquer mais-valia para os cidadãos e pode comprometer o bom 
desenrolar da colaboração das autoridades de controlo no âmbito do mecanismo de controlo 
da coerência.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Considerando 118
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Texto da Comissão Alteração

(118) Qualquer dano de que uma pessoa 
possa ser vítima em virtude de um 
tratamento ilícito deve ser ressarcido pelo 
responsável pelo tratamento, ou pelo 
subcontratante, que no entanto pode ser 
exonerado da sua responsabilidade se 
provar que o facto que causou o dano não 
lhe é imputável, nomeadamente se provar 
que o dano é imputável à pessoa em causa 
ou em caso de força maior.

(118) Qualquer dano de que uma pessoa 
possa ser vítima em virtude de um 
tratamento ilícito deve ser ressarcido pelo 
responsável pelo tratamento, ou pelo 
subcontratante, que no entanto pode ser 
exonerado da sua responsabilidade se 
provar que o facto que causou o dano não 
lhe é imputável, nomeadamente se provar 
que o dano é imputável à pessoa em causa 
ou em caso de força maior. Em caso de 
responsabilidade solidária, o 
subcontratante que reparou o prejuízo do 
titular dos dados pode interpor recurso 
contra o responsável pelo tratamento a 
fim de reclamar o reembolso, se tiver 
agido em conformidade com o ato jurídico 
que o vincula a este último.

Justificação

A proposta de regulamento introduz o princípio geral de responsabilidade do responsável 
pelo tratamento (artigo 5.º, alínea f), e artigo 22.º), que deve ser mantido e clarificado. O 
subcontratante é definido como aquele que atua por conta do responsável pelo tratamento. 
Além disso, caso o subcontratante não siga as instruções que lhe são dadas, o artigo 26.º, 
n.º 4, estabelece que o mesmo será considerado responsável pelo tratamento.

Alteração 41
Proposta de regulamento
Considerando 120

Texto da Comissão Alteração

(120) A fim de reforçar e harmonizar as 
sanções administrativas aplicáveis em caso 
de infração ao presente regulamento, cada 
autoridade de controlo deve ter 
competência para sancionar as infrações 
administrativas. O presente regulamento 
deve definir essas infrações e o montante 
máximo das multas administrativas daí 
decorrentes, que deve ser fixado, para cada 
caso, proporcionalmente à situação 
específica, e tendo em devida conta, em 
particular, a natureza, a gravidade e a 

(120) A fim de reforçar e harmonizar as 
sanções administrativas aplicáveis em caso 
de infração ao presente regulamento, cada 
autoridade de controlo deve ter 
competência para sancionar as infrações 
administrativas. O presente regulamento 
deve definir essas infrações e o montante 
máximo das multas administrativas daí 
decorrentes, que deve ser fixado, para cada 
caso, proporcionalmente à situação 
específica, e tendo em devida conta, em 
particular, a natureza, a gravidade e a 
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duração da violação. O mecanismo de 
controlo da coerência pode ser utilizado 
para resolver as divergências de aplicação 
das sanções administrativas.

duração da violação. A fim de reforçar o 
mercado interno, as sanções 
administrativas devem ser coerentes em 
todos os Estados-Membros. O mecanismo 
de controlo da coerência pode ser utilizado 
para resolver as divergências de aplicação 
das sanções administrativas.

Justificação

A presente alteração antecipa o requisito de coerência das sanções administrativas previsto 
nos artigos 78.º e 79.º.

Alteração 42
Proposta de regulamento
Considerando 122

Texto da Comissão Alteração

(122) O tratamento de dados pessoais 
relativos à saúde, enquanto categoria 
especial de dados que merece uma 
proteção mais elevada, pode ser 
frequentemente justificado por diversos 
motivos legítimos, no interesse das pessoas 
e da sociedade como um todo, 
nomeadamente quando se trata de 
assegurar a continuidade dos cuidados de 
saúde além-fronteiras. Por conseguinte, o 
presente regulamento deve prever 
condições harmonizadas para o tratamento 
de dados pessoais relativos à saúde, sujeito 
a garantias específicas e adequadas com 
vista à proteção dos direitos fundamentais 
e dos dados pessoais das pessoas 
singulares. Aqui se inclui o seu direito de 
acederem aos dados pessoais sobre a sua 
saúde, por exemplo os dados dos registos 
médicos com informações como 
diagnósticos, resultados de exames, 
avaliações dos médicos e quaisquer 
intervenções ou tratamentos realizados.

(122) O tratamento de dados pessoais 
relativos à saúde, enquanto categoria 
especial de dados que merece uma 
proteção mais elevada, pode ser 
frequentemente justificado por diversos 
motivos legítimos, no interesse das pessoas 
e da sociedade como um todo, 
nomeadamente quando se trata de 
assegurar a continuidade dos cuidados de 
saúde além-fronteiras. Por conseguinte, o 
presente regulamento deve prever 
condições harmonizadas para o tratamento 
de dados pessoais relativos à saúde, sujeito 
a garantias específicas e adequadas com 
vista à proteção dos direitos fundamentais 
e dos dados pessoais das pessoas 
singulares. Aqui se inclui o seu direito de 
acederem, diretamente ou através de 
pessoas previamente mandatadas, aos 
dados pessoais sobre a sua saúde, por 
exemplo os dados dos registos médicos 
com informações como diagnósticos, 
resultados de exames, avaliações dos 
médicos e quaisquer intervenções ou 
tratamentos realizados.
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Justificação

A presente alteração é necessária para permitir o acesso às informações por parte de um 
familiar do paciente, sobretudo nos casos em que este não seja capaz, devido à gravidade da 
doença, de tomar decisões ou utilizar essas informações.

Alteração 43
Proposta de regulamento
Considerando 122-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(122-A) Um profissional que efetue o 
tratamento de dados pessoais relativos à 
saúde deve receber, se possível, dados 
anónimos ou sob pseudónimo, deixando o 
conhecimento da identidade apenas ao 
médico de clínica geral ou ao especialista 
que solicitou o tratamento dos dados.

Justificação

A presente alteração pretende sugerir um instrumento adicional para a proteção dos 
cidadãos, cujos dados de saúde devem ser controlados ou tratados por um profissional que 
não necessite de conhecer a identidade do titular dos dados.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Considerando 129

Texto da Comissão Alteração

(129) Por forma a cumprir os objetivos do 
presente regulamento, nomeadamente 
proteger os direitos e liberdades 
fundamentais das pessoas singulares e, em 
especial, o seu direito à proteção dos dados 
pessoais, e assegurar a livre circulação 
desses dados na União, o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia deve ser delegado na 
Comissão. Em especial, devem ser 
adotados atos delegados em relação à 
licitude do tratamento; à especificação dos 

(129) Por forma a cumprir os objetivos do 
presente regulamento, nomeadamente 
proteger os direitos e liberdades 
fundamentais das pessoas singulares e, em 
especial, o seu direito à proteção dos dados 
pessoais, e assegurar a livre circulação 
desses dados na União, o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia deve ser delegado na 
Comissão. Em especial, devem ser 
adotados atos delegados em relação à 
licitude do tratamento; à especificação dos 
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critérios e condições aplicáveis ao 
consentimento das crianças; ao tratamento 
de categorias especiais de dados; à 
especificação dos critérios e condições 
aplicáveis aos pedidos manifestamente 
abusivos e às taxas pelo exercício de 
direitos do titular dos dados; aos critérios 
e requisitos aplicáveis às informações do 
titular dos dados e ao direito de acesso; ao 
direito a ser esquecido e ao apagamento de 
dados; às medidas com base na definição 
de perfis; aos critérios e requisitos em 
relação à responsabilidade do responsável 
pelo tratamento e à proteção de dados 
desde a conceção e por defeito; aos 
subcontratantes; aos critérios e requisitos 
específicos para a documentação e a 
segurança do tratamento; aos critérios e 
requisitos para determinar uma violação de 
dados pessoais e notificá-la à autoridade de 
controlo, e às circunstâncias em que uma 
violação de dados pessoais é suscetível de 
prejudicar o titular dos dados; aos critérios 
e condições que determinam operações de 
tratamento que necessitem de uma 
avaliação de impacto sobre a proteção de 
dados; aos critérios e requisitos para 
determinar o grau elevado de risco 
específico que careçam de consulta prévia; 
à designação e atribuições do delegado 
para a proteção dos dados; aos códigos de 
conduta; aos critérios e requisitos 
aplicáveis aos mecanismos de certificação; 
aos critérios e mecanismos para as 
transferências através de regras 
vinculativas para empresas; às derrogações 
relativas às transferências; às sanções 
administrativas; ao tratamento para fins de 
saúde; ao tratamento de dados no domínio 
laboral e ao tratamento de dados para fins 
de investigação histórica, estatística e 
científica. É especialmente importante que 
a Comissão proceda a consultas adequadas 
ao longo dos seus trabalhos preparatórios, 
incluindo a nível de peritos. A Comissão, 
aquando da preparação e elaboração dos 
atos delegados, deve assegurar uma 
transmissão simultânea, em tempo útil e 

critérios e condições aplicáveis ao 
consentimento das crianças; ao tratamento 
de categorias especiais de dados; aos 
critérios e requisitos aplicáveis às 
informações do titular dos dados e ao 
direito de acesso; ao direito a ser esquecido 
e ao apagamento de dados; às medidas com 
base na definição de perfis; aos critérios e 
requisitos em relação à responsabilidade do 
responsável pelo tratamento; aos 
subcontratantes; aos critérios e requisitos 
específicos para a documentação; aos 
critérios e requisitos para determinar uma 
violação de dados pessoais e notificá-la à 
autoridade de controlo, e às circunstâncias 
em que uma violação de dados pessoais é 
suscetível de prejudicar o titular dos dados; 
aos critérios e condições que determinam 
operações de tratamento que necessitem de 
uma avaliação de impacto sobre a proteção 
de dados; aos critérios e requisitos para 
determinar o grau elevado de risco 
específico que careçam de consulta prévia; 
à designação e atribuições do delegado 
para a proteção dos dados; aos códigos de 
conduta; aos critérios e requisitos 
aplicáveis aos mecanismos de certificação; 
aos critérios e mecanismos para as 
transferências através de regras 
vinculativas para empresas; às derrogações 
relativas às transferências; ao tratamento 
para fins de saúde; ao tratamento de dados 
no domínio laboral e ao tratamento de 
dados para fins de investigação histórica, 
estatística e científica. É especialmente 
importante que a Comissão proceda a 
consultas adequadas ao longo dos seus 
trabalhos preparatórios, incluindo a nível
de peritos. A Comissão, aquando da 
preparação e elaboração dos atos 
delegados, deve assegurar uma transmissão 
simultânea, em tempo útil e em devida 
forma, dos documentos relevantes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
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em devida forma, dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Considerando 130

Texto da Comissão Alteração

(130) Por forma a assegurar condições 
uniformes para a execução do presente 
regulamento devem ser conferidas 
competências de execução à Comissão para 
que defina os formulários normalizados 
relativos ao tratamento de dados pessoais 
das crianças; procedimentos e formulários 
normalizados para o exercício dos direitos 
dos titulares de dados; procedimentos e 
formulários normalizados para as 
informações do titular de dados; 
procedimentos e formulários normalizados 
em relação ao direito de acesso e ao direito 
à portabilidade dos dados; formulários 
normalizados relativos à responsabilidade 
do responsável pelo tratamento em matéria 
de proteção de dados desde a conceção e 
por defeito e de documentação; requisitos 
específicos para a segurança do tratamento; 
procedimentos e formulários normalizados 
para a notificação de violações de dados 
pessoais à autoridade de controlo e para a 
comunicação de uma violação de dados 
pessoais ao titular dos dados; critérios e 
procedimentos para a avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados; formulários e 
procedimentos para a autorização prévia e 
a consulta prévia; normas técnicas e 
mecanismos de certificação; o nível de 
proteção adequado prestado por um país 
terceiro, um território ou por um setor de 
tratamento de dados nesse país terceiro ou 
por uma organização internacional; 
divulgações não autorizadas pelo direito da 
UE; assistência mútua; operações 
conjuntas; e decisões nos termos do 

(130) Por forma a assegurar condições 
uniformes para a execução do presente 
regulamento devem ser conferidas 
competências de execução à Comissão para 
que defina os formulários normalizados 
relativos ao tratamento de dados pessoais 
das crianças; procedimentos e formulários 
normalizados para as informações do 
titular de dados; procedimentos e 
formulários normalizados em relação ao 
direito de acesso; formulários 
normalizados relativos à responsabilidade 
do responsável pelo tratamento em matéria 
de documentação; requisitos específicos 
para a segurança do tratamento; 
procedimentos e formulários normalizados 
para a notificação de violações de dados 
pessoais à autoridade de controlo e para a 
comunicação de uma violação de dados 
pessoais ao titular dos dados; critérios e 
procedimentos para a avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados; formulários e 
procedimentos para a autorização prévia e 
a consulta prévia; normas técnicas e 
mecanismos de certificação; o nível de 
proteção adequado prestado por um país 
terceiro, um território ou por um setor de 
tratamento de dados nesse país terceiro ou 
por uma organização internacional; 
divulgações não autorizadas pelo direito da 
UE; assistência mútua; operações 
conjuntas; e decisões nos termos do 
mecanismo de controlo da coerência. Estas 
competências devem ser exercidas nos 
termos do Regulamento (UE) n.º 182/2011 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
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mecanismo de controlo da coerência. Estas 
competências devem ser exercidas nos 
termos do Regulamento (UE) n.º 182/2011 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
16 de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão. 
Neste contexto, a Comissão deve prever 
medidas específicas para as micro, 
pequenas e médias empresas.

16 de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão. 
Neste contexto, a Comissão deve prever 
medidas específicas para as micro, 
pequenas e médias empresas.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Considerando 131

Texto da Comissão Alteração

(131) O procedimento de exame deve ser 
utilizado para a adoção de formulários 
normalizados específicos relativos à 
obtenção do consentimento de uma 
criança; procedimentos e formulários 
normalizados para o exercício dos direitos 
dos titulares de dados; procedimentos e 
formulários normalizados para as 
informações do titular de dados; 
procedimentos e formulários normalizados 
para o direito de acesso e o direito à 
portabilidade dos dados; formulários 
normalizados relativos à responsabilidade 
do responsável pelo tratamento em matéria 
de proteção de dados desde a conceção e 
por defeito e de documentação; requisitos 
específicos para a segurança do tratamento; 
procedimentos e formulários normalizados 
para a notificação de violações de dados 
pessoais à autoridade de controlo e para a 
comunicação de uma violação de dados 
pessoais ao titular dos dados; critérios e 
procedimentos para a avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados; formulários e 
procedimentos para a autorização prévia e 
a consulta prévia; normas técnicas e 
mecanismos de certificação; o nível de 

(131) O procedimento de exame deve ser 
utilizado para a adoção de formulários 
normalizados específicos relativos à 
obtenção do consentimento de uma 
criança; procedimentos e formulários 
normalizados para o exercício dos direitos 
dos titulares de dados; procedimentos e 
formulários normalizados para as 
informações do titular de dados; 
procedimentos e formulários normalizados 
para o direito de acesso; formulários 
normalizados relativos à responsabilidade 
do responsável pelo tratamento em matéria 
de documentação; requisitos específicos 
para a segurança do tratamento; 
procedimentos e formulários normalizados 
para a notificação de violações de dados 
pessoais à autoridade de controlo e para a 
comunicação de uma violação de dados 
pessoais ao titular dos dados; critérios e 
procedimentos para a avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados; formulários e 
procedimentos para a autorização prévia e 
a consulta prévia; normas técnicas e 
mecanismos de certificação; divulgações 
não autorizadas pelo direito da UE; 
assistência mútua; operações conjuntas; e 
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proteção adequado prestado por um país 
terceiro, um território ou por um setor de 
tratamento de dados nesse país terceiro ou 
por uma organização internacional;
divulgações não autorizadas pelo direito da 
UE; assistência mútua; operações 
conjuntas; e para a adoção de decisões nos 
termos do mecanismo de controlo da 
coerência, dado que o âmbito de aplicação 
destes atos é geral.

para a adoção de decisões nos termos do 
mecanismo de controlo da coerência, dado 
que o âmbito de aplicação destes atos é 
geral.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Considerando 139

Texto da Comissão Alteração

(139) Tendo em conta que, como o 
Tribunal de Justiça da União Europeia 
sublinhou, o direito à proteção de dados 
não é absoluto, mas deve ser considerado 
em relação à sua função na sociedade e ser 
equilibrado com outros direitos 
fundamentais, em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade, o presente 
regulamento respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
reconhecidos na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, 
consagrados nos Tratados, nomeadamente 
o direito ao respeito da vida privada e 
familiar, o direito ao respeito do domicílio 
e das comunicações, o direito à proteção 
dos dados pessoais, o direito à liberdade de 
pensamento, de consciência e de religião, o 
direito à liberdade de expressão e de 
informação, o direito à liberdade de 
empresa, o direito de ação efetiva e a um 
processo equitativo, bem como o respeito 
da diversidade cultural, religiosa e 
linguística,

(139) Tendo em conta que, como o 
Tribunal de Justiça da União Europeia 
sublinhou, o direito à proteção de dados 
não é absoluto, mas deve ser considerado 
em relação à sua função na sociedade e ser 
equilibrado com outros direitos 
consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, o presente regulamento 
respeita os direitos fundamentais e observa 
os princípios reconhecidos na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia, 
consagrados nos Tratados, nomeadamente 
o direito ao respeito da vida privada e 
familiar, o direito ao respeito do domicílio 
e das comunicações, o direito à proteção 
dos dados pessoais, o direito à liberdade de 
pensamento, de consciência e de religião, o 
direito à liberdade de expressão e de 
informação, o direito à liberdade de 
empresa, o direito de ação efetiva e a um 
processo equitativo, bem como o respeito 
da diversidade cultural, religiosa e 
linguística,

Alteração 48
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea (b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Efetuado pelas instituições, órgãos e 
agências da União;

Suprimido

Justificação

De modo a assegurar a confiança dos cidadãos, todos os setores devem proteger os dados 
pessoais com a mesma eficácia. Se as violações de dados pessoais no setor público causarem 
desconfiança entre os cidadãos, esse facto terá um efeito negativo nas atividades de TIC do 
setor privado, e vice-versa. O mesmo se aplica às instituições da União.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Efetuado por uma pessoa singular sem 
fins lucrativos no exercício de atividades 
exclusivamente pessoais ou domésticas;

(d) Efetuado por uma pessoa singular sem 
fins lucrativos no exercício de atividades 
exclusivamente pessoais ou domésticas e 
sempre que os dados pessoais não sejam 
disponibilizados a um número indefinido 
de pessoas;

Justificação

É necessário clarificar o âmbito de aplicação desta exceção, nomeadamente devido à 
expansão das redes sociais, que permitem a partilha de informações com centenas de 
pessoas. O TJUE (processos C-101/01 e C-73/07) preconiza a acessibilidade «para um 
número indefinido de pessoas» como critério de aplicação desta exceção. A AEPD partilha 
da mesma opinião.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) que sejam suficientemente 
anónimos, na aceção do artigo 4.º, n.º2-A;
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Justificação

Esclarecimento no texto do considerando 23, que menciona o caso de dados tornados 
suficientemente anónimos e aos quais não devem ser aplicadas as disposições da presente 
diretiva.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Efetuado nos domínios abrangidos 
pelos artigos 153.º, 154.º e 155.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE), no que se refere à 
regulamentação do recrutamento e à 
conclusão e ao cumprimento de 
convenções coletivas.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) De uma pessoa singular, que sejam 
tornados públicos no exercício das suas 
funções profissionais, tais como o nome, 
os dados de contacto e a função;

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O presente regulamento aplica-se sem 
prejuízo da Diretiva 2000/31/CE, em 
especial as disposições dos artigos 12.º a 
15.º da referida diretiva, que estabelecem 
as regras em matéria de responsabilidade 

3. O presente regulamento aplica-se sem 
prejuízo da Diretiva 2000/31/CE, em 
especial as disposições dos artigos 12.º a 
15.º da referida diretiva, que estabelecem 
as regras em matéria de responsabilidade 
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dos prestadores intermediários de serviços. dos prestadores intermediários de serviços, 
bem como das disposições específicas do 
direito da União ou dos Estados-Membros 
em matéria de tratamento de dados 
pessoais, especialmente no que se refere 
aos interesses juridicamente protegidos, 
sempre que assegurem uma proteção mais 
rigorosa do que as disposições do presente 
regulamento;

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento aplica-se ao 
tratamento de dados pessoais efetuado no 
contexto das atividades de um 
estabelecimento de um responsável pelo 
tratamento ou de um subcontratante situado 
no território da União.

1. O presente regulamento aplica-se ao 
tratamento de dados pessoais efetuado no 
contexto das atividades de um 
estabelecimento de um responsável pelo 
tratamento ou de um subcontratante situado 
no território da União, quer o tratamento 
ocorra ou não na União.

Alteração 55
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A oferta de bens ou serviços a esses 
titulares de dados na União; ou

(a) A oferta de bens e serviços a esses 
titulares de dados na União, incluindo 
serviços prestados sem custos financeiros 
para a pessoa singular, ou;

Justificação

Este aditamento ajuda a esclarecer que o objetivo almejado não é relevante para a aplicação 
do presente regulamento e que, caso se apliquem condições semelhantes, os serviços sem fins 
lucrativos ou prestados a título gratuito devem ter as mesmas obrigações que os outros 
intervenientes.

Alteração 56
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea (b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O controlo do seu comportamento. (b) O controlo do comportamento desses 
titulares de dados, a fim de lhes oferecer 
bens ou serviços.

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O presente regulamento aplica-se ao 
tratamento de dados pessoais de titulares 
de dados não residentes no território da 
União efetuado por um responsável pelo 
tratamento ou por um subcontratante 
estabelecido na União, através das suas 
atividades económicas num ou em vários 
países terceiros.

Justificação

As empresas ou os empregadores da UE não devem poder aceder de forma ilegal aos dados 
pessoais dos trabalhadores, a fim de controlar o seu comportamento, de os colocar numa 
lista negra devido à sua filiação sindical, etc., quer o trabalhador seja ou não residente na 
UE.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Titular de dados», uma pessoa 
singular identificada ou identificável, direta 
ou indiretamente, por meios com razoável 
probabilidade de serem utilizados pelo 
responsável pelo tratamento ou por 
qualquer outra pessoa singular ou coletiva, 
nomeadamente por referência a um número 

(1) «Titular de dados», uma pessoa 
singular identificada ou identificável, direta 
ou indiretamente, por meios com razoável 
probabilidade de serem utilizados pelo 
responsável pelo tratamento ou por 
qualquer outra pessoa singular ou coletiva, 
nomeadamente por referência a um número 
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de identificação, a dados de localização, a 
um identificador em linha ou a um ou 
mais elementos específicos próprios à sua 
identidade física, fisiológica, genética, 
psíquica, económica, cultural ou social;

de identificação ou identificador, a dados 
de localização ou a um ou mais elementos 
específicos próprios à sua identidade física, 
fisiológica, genética, psíquica, económica, 
cultural ou social;

Justificação

Respeito do princípio da neutralidade tecnológica.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) «Dados anónimos», quaisquer 
dados pessoais recolhidos, alterados ou 
tratados de tal forma que já não permitem 
a sua associação a um titular de dados; os 
dados anónimos não devem ser 
considerados dados pessoais.

Justificação

As empresas devem ser incentivadas a anonimizar os dados, reforçando, em última instância, 
a proteção da privacidade dos consumidores. As presentes alterações visam clarificar o 
significado de dados anónimos e, em conformidade com o considerando 23, excluir 
explicitamente esses dados do âmbito de aplicação do presente regulamento. A definição foi 
extraída do artigo 3.º, ponto 6, da lei federal alemã relativa à proteção de dados pessoais.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) «Definição de perfis», qualquer 
forma de tratamento automatizado de 
dados pessoais destinado a avaliar 
determinados aspetos pessoais relativos a 
uma pessoa singular ou a analisar ou 
prever em particular o seu desempenho 
profissional, a sua situação económica, 
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localização, saúde, preferências pessoais, 
fiabilidade ou comportamento;

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) «Dados sob pseudónimo», 
quaisquer dados pessoais recolhidos, 
alterados ou tratados de tal forma que não 
permitem a sua associação a um titular de 
dados sem o recurso a dados adicionais 
que são sujeitos a controlos técnicos e 
organizacionais separados e distintos de 
modo a garantir essa não associação, ou 
cuja associação imponha uma quantidade 
de tempo, um esforço ou recursos 
materiais desproporcionados

Justificação

Trata-se de um conjunto de alterações que permitem a utilização de pseudónimos e de dados 
anónimos e que encorajará as boas práticas comerciais, garantindo a defesa dos interesses 
dos titulares de dados. A garantia de que determinados dados pessoais não podem ser 
associados a um titular de dados (uma vez que não podem ser relacionados com um titular de 
dados sem o recurso a dados adicionais) ajuda a promover ainda mais a utilização comercial 
de dados, garantindo ao mesmo tempo um elevado nível de proteção dos consumidores.

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «Responsável pelo tratamento», a 
pessoa singular ou coletiva, a autoridade 
pública, a agência ou qualquer outro órgão 
que, por si ou em conjunto, determina as 
finalidades, as condições e os meios de 
tratamento de dados pessoais; sempre que 
as finalidades, as condições e os meios de 
tratamento sejam determinados pelo direito 

(5) «Responsável pelo tratamento», a 
pessoa singular ou coletiva, a autoridade 
pública, a agência ou qualquer outro órgão 
que, por si ou em conjunto, determina as 
finalidades de tratamento de dados 
pessoais; sempre que as finalidades de 
tratamento sejam determinadas pelo direito 
da União ou pela legislação dos 
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da União ou pela legislação dos 
Estados-Membros, o responsável pelo 
tratamento ou os critérios específicos 
aplicáveis à sua nomeação podem ser 
indicados pelo direito da União ou pela 
legislação de um Estado-Membro;

Estados-Membros, o responsável pelo 
tratamento ou os critérios específicos 
aplicáveis à sua nomeação podem ser 
indicados pelo direito da União ou pela 
legislação de um Estado-Membro;

Justificação

Em virtude da disponibilização de novas tecnologias e de serviços, como a computação em 
nuvem («cloud computing»), a divisão tradicional das entidades envolvidas no tratamento de 
dados pessoais poderá revelar-se difícil, sendo que, nesses casos, o responsável pelo 
tratamento exerce uma influência significativa sobre a forma como os dados são tratados. 
Assim, afigura-se razoável estabelecer o responsável pelo tratamento como a entidade que 
decide qual a finalidade do tratamento de dados pessoais, uma vez que a determinação da 
finalidade constitui a decisão mais importante, enquanto os outros fatores representam os 
meios para alcançar essa finalidade.

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «Consentimento do titular de dados», 
qualquer manifestação de vontade, livre, 
específica, informada e explícita, pela qual 
a pessoa em causa aceita, mediante uma 
declaração ou um ato positivo inequívoco, 
que os dados pessoais que lhe dizem 
respeito sejam objeto de tratamento;

(8) «Consentimento do titular de dados», 
qualquer manifestação de vontade, livre, 
que deve ser específica, informada e o 
mais explícita possível em função do 
contexto, pela qual a pessoa em causa 
aceita, mediante uma declaração ou um ato 
positivo inequívoco, e de forma explícita 
sempre que os dados referidos no artigo 
9.º, n.º 1, sejam objeto de tratamento, que 
os dados pessoais que lhe dizem respeito 
sejam objeto de tratamento;

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) «Violação de dados pessoais», uma 
violação da segurança que provoca, de 

(9) «Violação de dados pessoais», uma 
violação da segurança que provoca, de 
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modo acidental ou ilícito, a destruição, a 
perda, a alteração, a divulgação, ou o 
acesso, não autorizados, de dados pessoais 
transmitidos, conservados ou tratados de 
outro modo;

modo acidental ou ilícito, a destruição, a 
perda, a alteração, a divulgação, ou o 
acesso, não autorizados, de dados pessoais 
transmitidos, conservados ou tratados de 
outro modo; sempre que houver indícios 
de que a chave de criptologia não foi 
comprometida, os dados fortemente 
codificados não são abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da presente 
legislação;

Justificação

Quando se verificar que a chave de criptologia não foi perdida, a perda de dados fortemente 
codificados não apresenta qualquer risco de danos para o indivíduo. Os dados não são 
simplesmente legíveis. Quando os dados não são legíveis, não se afigura razoável tratá-los 
como estipulado nos artigos 31.º e 32.º. A notificação não proporciona aos cidadãos que se 
encontrem nesta situação quaisquer melhorias em termos de privacidade.

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

(13) «Estabelecimento principal», no que 
se refere ao responsável pelo tratamento, o 
local do seu estabelecimento na União 
onde são adotadas as principais decisões 
quanto às finalidades, condições e meios 
para o tratamento de dados pessoais; se 
não forem adotadas quaisquer decisões 
relativas às finalidades, condições e meios 
na União, o estabelecimento principal é o 
local onde são exercidas as atividades de 
tratamento principais no contexto das 
atividades de um estabelecimento de um 
responsável pelo tratamento na União. No 
que se refere ao subcontratante, o 
«estabelecimento principal» é o local da 
sua administração central na União;

(13) "Estabelecimento principal", a 
localização, tal como designada pela 
empresa ou grupo de empresas, pelo
responsável pelo tratamento ou 
subcontratante, em conformidade com o 
mecanismo de controlo da coerência 
definido no artigo 57.º, com base, entre 
outros, nos seguintes critérios objetivos 
opcionais:

(a) a localização da sede europeia de um 
grupo de empresas;

(b) a localização da entidade num grupo 
de empresas com responsabilidades 
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delegadas em matéria de proteção de 
dados;
(c) a localização da entidade no grupo que 
esteja melhor posicionado, em termos de 
funções de gestão e de responsabilidades 
administrativas, para abordar e aplicar as 
regras definidas no presente regulamento; 
ou
(d) o local onde decorre o exercício efetivo 
e real das atividades de gestão que 
determinam o tratamento de dados 
mediante instalações estáveis.

A autoridade competente deve ser 
informada pela empresa ou grupo de 
empresas acerca da denominação do 
estabelecimento principal.

Justificação

A definição proposta de «estabelecimento principal» é demasiado vaga e deixa uma grande 
margem para interpretações divergentes. É conveniente dispor de um teste uniforme para 
determinar o «estabelecimento principal» de uma organização, que pode ser aplicável a 
«empresas/grupos de empresas» enquanto ponto de referência relevante e com base num 
conjunto de critérios objetivos relevantes.  Estes critérios são utilizados para determinar 
quais as autoridades responsáveis pela proteção de dados mais adequadas no que se refere 
às regras vinculativas para empresas e, por conseguinte, são comprovadamente realizáveis.

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Adequados, pertinentes e limitados ao 
mínimo necessário relativamente às 
finalidades para que são tratados; só devem 
ser tratados se e desde que as finalidades 
não puderem ser alcançadas através do 
tratamento de informações que não 
envolvam dados pessoais;

(c) Adequados, pertinentes e não 
excessivos relativamente às finalidades 
para que são tratados; só devem ser 
tratados se e desde que as finalidades não 
puderem ser alcançadas através do 
tratamento de informações que não 
envolvam dados pessoais;

Justificação

A presente alteração é mais adequada, na medida em que permite um tratamento «não 
excessivo». Trata-se de uma referência à formulação da diretiva inicial, a Diretiva 95/46/CE 
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relativa à proteção de dados, e visa evitar incoerências em relação a outra regulamentação 
da UE, como a diretiva relativa ao crédito ao consumo e o pacote relativo aos requisitos de 
fundos próprios, que também exigem, por exemplo, instituições mutuantes para o tratamento 
de dados pessoais.

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Conservados de forma a permitir a 
identificação dos titulares de dados apenas 
durante o período necessário para a 
prossecução das finalidades para que são 
tratados; os dados pessoais podem ser 
conservados durante períodos mais longos, 
desde que sejam tratados exclusivamente 
para fins de investigação histórica, 
estatística ou científica, em conformidade 
com as regras e condições do artigo 83.º, e 
se for efetuada uma revisão periódica para 
avaliar a necessidade de os conservar;

(e) Conservados de forma a permitir a 
identificação dos titulares de dados apenas 
durante o período necessário para a 
prossecução das finalidades para que são 
tratados; os dados pessoais podem ser 
conservados durante períodos mais longos, 
desde que sejam tratados exclusivamente 
para fins de investigação histórica, 
estatística ou científica, em conformidade 
com as regras e condições dos artigos 81.º 
e 83.º, e se for efetuada uma revisão 
periódica para avaliar a necessidade de os 
conservar;

Justificação

Deve ser igualmente possível conservar dados pessoais por períodos mais longos para fins no 
domínio da saúde (artigo 81.º), bem como para fins de investigação histórica, estatística ou 
científica (artigo 83.º), o que já é referido no texto da Comissão. Tal garantirá que todos os 
dados relevantes estarão disponíveis para prestar ao titular dos dados o tratamento mais 
apropriado.

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O tratamento for necessário para o 
respeito de uma obrigação jurídica a que o
responsável pelo tratamento esteja sujeito;

(c) O tratamento for necessário para o 
respeito ou para a não violação de uma 
obrigação jurídica ou de um direito legal 
da UE ou nacional a que um responsável 
pelo tratamento esteja sujeito, incluindo a 
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execução de uma missão efetuada tendo 
em vista a avaliação da solvabilidade ou 
para fins de prevenção e deteção de 
fraudes.

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) O tratamento for necessário ao 
exercício de funções de interesse público 
ou ao exercício da autoridade pública de 
que está investido o responsável pelo 
tratamento;

(e) O tratamento for necessário ao 
exercício de funções de interesse público 
ou ao exercício da autoridade pública de 
que está investido o responsável pelo 
tratamento ou à execução de uma missão 
efetuada tendo em vista a avaliação da 
solvabilidade ou para fins de prevenção e 
deteção de fraudes;

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) O tratamento for necessário para 
prosseguir interesses legítimos do 
responsável pelo tratamento, desde que não 
prevaleçam os interesses relacionados com 
os direitos e liberdades fundamentais do 
titular dos dados que exijam uma proteção 
de dados pessoais, em especial se a pessoa 
em causa for uma criança. Tal não se aplica 
ao tratamento de dados efetuado por 
autoridades públicas no exercício das suas 
funções.

(f) O tratamento for necessário para 
prosseguir interesses legítimos do 
responsável ou responsáveis pelo 
tratamento ou do terceiro ou terceiros a 
quem os dados sejam comunicados, desde 
que não prevaleçam os interesses 
relacionados com os direitos e liberdades 
fundamentais do titular dos dados que 
exijam uma proteção de dados pessoais, em 
especial se a pessoa em causa for uma 
criança. Tal não se aplica ao tratamento de 
dados efetuado por autoridades públicas no 
exercício das suas funções.

Justificação

This amendment seeks to regulate the situation when a third pary has a legitimate interest to 
process data, in line with the current Directive directive 95/46/EC which recognizes the 
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legitimate interest of a third party. This is for example the case in some Member States where 
the social partners regulate wages and other work conditions through collective agreements.
Trade unions negotiate with employers to ensure a common set of rights that apply to all 
employees at a workplace, regardless of whether or not they are union members. In order for 
this system to function the unions must have the possibility to monitor the observance of 
collective agreements.

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Os dados forem recolhidos a partir 
de registos públicos, listas ou documentos 
acessíveis a qualquer pessoa;

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-B) O tratamento de dados, 
nomeadamente de informações relativas a 
membros de uma organização, que seja 
efetuado pela organização em causa em 
conformidade com as suas regras 
estatutárias, for da maior importância 
para o responsável pelo tratamento de 
dados, no caso de organizações que se 
baseiam num regime de adesão 
voluntária;

Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-C) O tratamento for necessário para 
fins de deteção e de prevenção de fraudes, 
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de acordo com o regulamento financeiro 
aplicável ou, com os códigos de boas 
práticas do setor ou de organismos 
profissionais;

Justificação

A experiência demonstrou que uma «obrigação jurídica» não inclui o regulamento financeiro 
ou os códigos de conduta nacionais, que são fundamentais para a prevenção e deteção de 
fraudes, extremamente importantes para os responsáveis pelo tratamento de dados e 
essenciais para a proteção dos titulares de dados.

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-D) O tratamento for necessário para a 
defesa de um interesse, para a recolha de 
testemunhos enquanto prova judicial ou 
para intentar uma ação;

Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-E) Apenas forem tratados dados sob 
pseudónimo.

Justificação

Trata-se de um conjunto de alterações que permitem a utilização de pseudónimos e de dados 
anónimos e que encorajará as boas práticas comerciais, garantindo a defesa dos interesses 
dos titulares de dados.  A garantia de que determinados dados pessoais não podem ser 
associados a um titular de dados (uma vez que não podem ser relacionados com um titular de 
dados sem o recurso a dados adicionais) ajuda a promover ainda mais a utilização comercial 
de dados, garantindo ao mesmo tempo um elevado nível de proteção dos consumidores.

Alteração 76
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A legislação do Estado-Membro deve 
respeitar um objetivo de interesse público 
ou ser necessária para proteger os direitos e 
liberdades das pessoas, ser conforme com 
o conteúdo essencial do direito à proteção 
de dados pessoais e ser proporcional ao 
objetivo legítimo prosseguido.

A legislação do Estado-Membro deve 
respeitar um objetivo de interesse público 
ou ser necessária para proteger os direitos e 
liberdades das pessoas. A legislação do 
Estado-Membro deve respeitar igualmente 
o presente regulamento, bem como os 
tratados internacionais que o 
Estado-Membro decidiu seguir. Por 
último, o Estado-Membro é obrigado a 
avaliar e a decidir se a legislação nacional 
é proporcional ao objetivo legítimo 
prosseguido ou se um objetivo legítimo 
poderá ser alcançado mediante soluções 
menos invasivas da privacidade.

Justificação

Article 6, paragraph 1, point e states that processing is lawful if: “processing is necessary for 
the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official 
authority vested in the controller”. Seen in connection with paragraph 3, this leaves Member 
States a very wide margin for eroding citizens’ protection of data mentioned in this regulation 
using national legislation. The harmonisation among Member States will be under pressure 
because national interests will result in many different examples of legislation. Citizens’ data 
will be processed differently in the different countries.

Alteração 77

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que a finalidade do tratamento 
ulterior não for compatível com aquela 
para a qual os dados pessoais foram 
recolhidos, o tratamento deve ter como 
fundamento jurídico pelo menos um dos 
motivos referidos no n.º 1, alíneas a) a e). 
Tal é aplicável, em especial, a qualquer 
alteração das cláusulas e condições gerais 
de um contrato.

4. Sempre que a finalidade do tratamento 
ulterior não for compatível com aquela 
para a qual os dados pessoais foram 
recolhidos, o tratamento deve ter como 
fundamento jurídico pelo menos um dos 
motivos referidos no n.º 1. Tal é aplicável, 
em especial, a qualquer alteração das 
cláusulas e condições gerais de um 
contrato.
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Justificação

Conceção que visa o consentimento em contexto e garantir experiências eficazes em matéria 
de proteção da privacidade, em conformidade com as propostas do considerando 25.

Alteração 78
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
melhor especificar as condições previstas 
no n.º 1, alínea f), para os vários setores e 
situações em matéria de tratamento de 
dados, incluindo quanto ao tratamento de 
dados pessoais relativos a crianças.

Suprimido

Justificação

Não há necessidade de mais especificações.

Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Incumbe ao responsável pelo 
tratamento o ónus de provar o 
consentimento do titular dos dados ao
tratamento dos seus dados pessoais para 
finalidades específicas.

1. Caso seja necessário consentimento, a 
forma como este é dado ao tratamento dos 
dados pessoais de um titular de dados
deve ser proporcional ao tipo de dados 
processados, à finalidade do tratamento e 
a quaisquer riscos identificados através de 
uma avaliação do impacto na proteção de 
dados.

Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. O titular dos dados tem o direito de 
retirar o seu consentimento a qualquer 
momento. A retirada do consentimento não 
compromete a licitude do tratamento 
efetuado com base no consentimento 
previamente dado.

3. O titular dos dados tem o direito de 
retirar o seu consentimento. A retirada do 
consentimento não compromete a licitude 
do tratamento efetuado com base no 
consentimento previamente dado ou nos 
casos em que a legislação europeia ou 
nacional preveja um período mínimo 
obrigatório de conservação, bem como 
nos casos em que os dados sejam tratados 
de acordo com as disposições 
regulamentares europeias e nacionais ou 
para fins jurídicos ou antifraude. O titular 
dos dados deve comunicar a sua vontade 
de retirar o seu consentimento ao 
responsável pelo tratamento. 

Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O consentimento não constitui um 
fundamento jurídico válido para o 
tratamento se existir um desequilíbrio 
significativo entre a posição do titular dos 
dados e o responsável pelo tratamento.

Suprimido

Justificação

Uma terminologia como «desequilíbrio significativo» é suscetível de causar insegurança 
jurídica. Além disso, essa terminologia torna-se desnecessária uma vez que a legislação em 
matéria de contratos, nomeadamente a legislação relativa à proteção dos consumidores, 
prevê garantias adequadas contra fraudes, ameaças, exploração abusiva, etc., as quais 
devem ser igualmente aplicadas a consentimentos relativos ao tratamento de dados pessoais.

Alteração 82

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. A execução de um contrato ou a 
prestação de um serviço não podem estar 
dependentes do consentimento ao 
tratamento ou à utilização de dados que 
não são necessários à execução do 
contrato ou à prestação do serviço nos 
termos do artigo 6.º, n.º 1, alínea b).

Alteração 83

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. O n.º 1 não se aplica quando o 
consentimento do titular de dados for 
exigido por lei.

Alteração 84

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-C. O acesso a um consentimento dado, 
no que se refere ao artigo 6.º, n.º 1, alínea 
a), bem como ao artigo 9.º, n.º 2, alínea 
a), pode ser limitado nos casos em que 
sejam aplicadas as normas internas das 
organizações no que respeita à fraude e à 
prevenção da criminalidade, em 
conformidade com a legislação do 
Estado-Membro.

Alteração 85

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 4-D (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-D. A legislação do Estado-Membro em 
que resida uma pessoa que não disponha 
de capacidade jurídica para atuar é 
aplicável para determinar em que 
condições o consentimento é dado ou 
autorizado pela pessoa em causa.

Alteração 86

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4-E) (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-E. A presente disposição não se aplica 
ao direito de o empregador proceder ao 
tratamento de dados com base no 
consentimento do trabalhador nem ao 
direito das autoridades públicas de 
procederem ao tratamento de dados com 
base no consentimento do cidadão.

Alteração 87

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do presente regulamento, no 
que respeita à oferta de serviços da 
sociedade da informação às crianças, o 
tratamento de dados pessoais de uma 
criança com idade inferior a 13 anos só é 
lícito se, e na medida em que, para tal o 
consentimento seja dado ou autorizado 
pelo progenitor ou pelo titular da guarda 
dessa criança. O responsável pelo 
tratamento deve envidar todos os esforços 
razoáveis para obter um consentimento 
verificável, tendo em conta os meios 
técnicos disponíveis.

1. Para efeitos do presente regulamento, no 
que respeita à oferta de bens e serviços às 
crianças, o tratamento de dados pessoais de 
uma criança com idade inferior a 13 anos 
só é lícito se, e na medida em que, para tal 
o consentimento seja dado ou autorizado 
pelo progenitor ou pelo titular da guarda 
dessa criança. O responsável pelo 
tratamento deve envidar todos os esforços 
razoáveis para obter um consentimento 
verificável, tendo em conta os meios 
técnicos disponíveis, sem causar um 
tratamento de dados desnecessário.
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Alteração 88

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A informação fornecida com vista a 
manifestar o consentimento deve ser dada 
mediante uma linguagem clara e 
apropriada à idade, de forma facilmente 
compreensível para crianças de idade 
superior a 13 anos;

Alteração 89

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. As informações referidas nos n.ºs 1, 
1, alínea a), 2 e 3 não se aplicam nos 
casos em que o tratamento de dados 
pessoais de uma criança diga respeito a 
dados relativos à saúde, bem como nos 
casos em que a legislação do 
Estado-Membro em matéria de cuidados 
de saúde e de assistência social dê 
prioridade à competência de um indivíduo 
em detrimento da sua idade física.

Justificação

No contexto dos cuidados de saúde e de assistência social, a autorização do progenitor ou do 
titular da guarda de uma criança não deve ser necessária nos casos em que a criança tenha 
competência para tomar uma decisão por si própria. Nos casos relativos à proteção de 
menores, nem sempre é do interesse do titular dos dados que o progenitor ou o titular da sua 
guarda tenha acesso aos seus dados, o que deve estar refletido na legislação.

Alteração 90

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. É proibido o tratamento de dados 
pessoais que revelem a origem racial ou 
étnica, as opiniões políticas, as convicções 
religiosas ou filosóficas, a filiação sindical, 
bem como o tratamento de dados genéticos 
ou dados relativos à saúde ou à orientação 
sexual ou a condenações penais ou 
medidas de segurança conexas.

1. É proibido o tratamento de dados 
pessoais que revelem a origem racial ou 
étnica, as opiniões políticas, as convicções 
religiosas ou filosóficas, a filiação e 
atividade sindical, problemas sociais 
significativos ou informações de caráter 
pessoal, bem como o tratamento de dados 
genéticos ou dados relativos à saúde ou à 
orientação sexual ou a condenações penais 
ou medidas de segurança conexas.

Justificação

Na Dinamarca, as categorias especiais de dados que devem beneficiar de maior proteção são 
mais abrangentes do que o proposto pelo regulamento. Por conseguinte, o regulamento 
prejudica os cidadãos dinamarqueses em comparação com a legislação atual. Por esta razão, 
sugiro que as categorias especiais sejam alargadas por forma a abranger «os problemas 
sociais significativos e as informações de caráter pessoal».

Alteração 91

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O titular dos dados tiver dado o seu 
consentimento para o tratamento desses 
dados pessoais, sem prejuízo do disposto 
nos artigos 7.º e 8.º, exceto se o direito da 
União ou a legislação de um 
Estado-Membro previr que a proibição a 
que se refere o n.º 1 não pode ser afastada 
pelo titular dos dados; ou

(a) O titular dos dados tiver dado o seu 
consentimento para o tratamento desses 
dados pessoais, sem prejuízo do disposto 
nos artigos 7.º e 8.º, exceto se o direito da 
União ou a legislação de um 
Estado-Membro previr que a proibição a 
que se refere o n.º 1 não pode ser afastada 
pelo titular dos dados. Tal incluirá, 
designadamente, medidas para a 
prevenção da colocação dos trabalhadores 
em listas negras, nomeadamente em razão 
da sua atividade sindical ou do seu papel 
de representante da saúde e segurança; ou

Alteração 92
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea (b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O tratamento for necessário para o 
cumprimento de obrigações e o exercício 
de direitos específicos do responsável pelo 
tratamento em matéria de direito laboral, 
na medida em que seja permitido pelo 
direito da União ou pela legislação de um 
Estado-Membro, mediante garantias 
adequadas; ou

(b) O tratamento for necessário para o 
cumprimento de obrigações e o exercício 
de direitos específicos do responsável pelo 
tratamento em matéria de direito laboral, 
na medida em que seja permitido pelo 
direito da União, pela legislação de um 
Estado-Membro ou por convenções 
coletivas relativas ao mercado de 
trabalho, mediante garantias adequadas; ou

Alteração 93

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O tratamento for efetuado, no âmbito 
de atividades lícitas e mediante garantias 
adequadas, por uma fundação, associação 
ou qualquer outro organismo sem fins 
lucrativos e que prossiga fins políticos, 
filosóficos, religiosos ou sindicais, desde 
que aquele tratamento se refira apenas aos 
membros ou antigos membros desse 
organismo ou a pessoas que com ele 
mantenham contactos regulares 
relacionados com os seus objetivos, e que 
os dados não sejam divulgados a terceiros 
sem o consentimento dos titulares de 
dados; ou

(d) O tratamento for efetuado, no âmbito 
de atividades lícitas e mediante garantias 
adequadas, por uma fundação, associação, 
organizações do mercado de trabalho ou 
qualquer outro organismo sem fins 
lucrativos e que prossiga fins políticos, 
filosóficos, religiosos ou sindicais, desde 
que aquele tratamento se refira apenas aos 
membros ou antigos membros desse 
organismo ou a pessoas que com ele 
mantenham contactos regulares 
relacionados com os seus objetivos, e que 
os dados não sejam divulgados a terceiros 
sem o consentimento dos titulares de 
dados; ou

Alteração 94

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) O tratamento se referir a dados pessoais (e) O tratamento se referir a dados pessoais 
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manifestamente tornados públicos pelo seu 
titular; ou

manifestamente tornados públicos pelo seu 
titular ou transferidos livremente pelo 
responsável pelo tratamento, por 
iniciativa do titular dos dados e tratados 
para o fim específico determinado pelo 
titular e no seu interesse; ou

Alteração 95

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) O tratamento de dados relacionados 
com condenações penais ou outras medidas 
de segurança conexas for efetuado sob o 
controlo de uma autoridade, ou se o 
tratamento for necessário ao respeito de
uma obrigação jurídica ou regulamentar à 
qual o responsável pelo tratamento está 
sujeito ou à execução de uma missão 
efetuada por motivos importantes de 
interesse público, na medida em que esse 
tratamento seja autorizado pelo direito da 
União ou pela legislação de um 
Estado-Membro que preveja garantias 
adequadas. O registo completo das 
condenações penais só pode ser conservado 
sob o controlo das autoridades públicas.

(j) O tratamento de dados relacionados 
com condenações penais ou outras medidas 
de segurança conexas for efetuado sob a 
supervisão da autoridade competente de 
controlo, ou se o tratamento for necessário 
para respeitar ou para não violar uma 
obrigação jurídica ou regulamentar 
europeia ou nacional ou as convenções 
coletivas do mercado de trabalho às quais
o responsável pelo tratamento está sujeito 
ou para a execução de uma missão 
efetuada por motivos importantes de 
interesse público, na medida em que esse 
tratamento seja autorizado pelo direito da 
União ou pela legislação de um 
Estado-Membro que preveja garantias 
adequadas. O registo completo das 
condenações penais só pode ser conservado 
sob o controlo das autoridades públicas.

Justificação

É importante que as organizações do patronato e dos trabalhadores (sindicatos) possam, no 
futuro, continuar a negociar e a criar convenções coletivas que estejam em sintonia com as 
culturas e tradições nacionais, com a competitividade e com a situação económica.

Alteração 96

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea j-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(j-A) O tratamento de dados relacionados 
com condenações ou outras medidas de 
segurança conexas for efetuado no 
âmbito de bases de dados que contenham 
dados relativos a fraudes cometidas 
contra instituições de crédito ou membros 
de outros grupos financeiros 
regulamentados pela legislação nacional 
ou da UE e determinado por instituições 
financeiras com vista à prevenção de 
fraudes; as restrições relativas ao 
tratamento de dados relacionados com 
condenações não se devem aplicar a 
dados relacionados com infrações penais.

Alteração 97

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com artigo 86.º, a fim de a 
especificar mais concretamente os 
critérios, as condições e garantias 
adequados aplicáveis ao tratamento das 
categorias de dados especiais a que se 
refere o n.º 1, bem como as derrogações 
previstas no n.º 2.

Suprimido

Alteração 98

Proposta de regulamento
Artigo -11 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo -11.º 
Princípios gerais para os direitos dos 

titulares de dados
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1. A base da proteção de dados é 
constituída pelos direitos claros e não 
ambíguos do titular de dados em relação 
ao responsável pelo tratamento. As 
disposições do presente regulamento 
visam reforçar, esclarecer, garantir e, 
quando adequado, codificar estes direitos.
2. Tais direitos incluem, nomeadamente, o 
fornecimento de informações claras e 
fáceis de compreender acerca das 
políticas do responsável pelo tratamento 
relativamente ao acesso, à retificação e à 
eliminação dos dados do titular, do direito 
à portabilidade de dados e do direito de 
oposição à definição de perfis; tais 
direitos devem, em geral, ser exercidos a 
título gratuito e o responsável pelo 
tratamento deve responder aos pedidos do 
titular de dados num período razoável de 
tempo.

Alteração 99

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento deve 
fornecer quaisquer informações e 
comunicações relativas ao tratamento de 
dados pessoais ao titular dos dados de 
forma inteligível, numa linguagem clara e 
simples, adaptada à pessoa em causa, em 
especial quando as informações são 
dirigidas especificamente a uma criança.

2. O responsável pelo tratamento deve 
fornecer quaisquer informações e 
comunicações relativas ao tratamento de 
dados pessoais ao titular dos dados de 
forma inteligível, numa linguagem clara e 
simples, em especial quando as 
informações são dirigidas especificamente 
a uma criança.

Justificação

As informações ou comunicações relativas ao tratamento de dados devem ser claras e 
inteligíveis. A menção «adaptada à pessoa em causa» pode gerar insegurança jurídica. Seria 
oportuno impor uma obrigação específica unicamente no que se refere às crianças que 
constituem uma categoria específica.

Alteração 100
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As informações destinadas aos 
titulares de dados devem ser 
disponibilizadas num formato que permita 
aos titulares obter as informações 
necessárias para compreenderem a sua 
posição e tomarem decisões de forma 
adequada. As informações completas 
devem estar disponíveis mediante pedido. 
Por conseguinte, no âmbito das suas 
políticas de proteção de dados, o 
responsável pelo tratamento deve
proporcionar transparência na 
informação e comunicação, através de 
modos de descrição facilmente 
compreensíveis, baseados em símbolos, 
para as diferentes fases do tratamento de 
dados.

Alteração 101

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento deve 
estabelecer os procedimentos de 
informação previstos no artigo 14.º, e os 
procedimentos de exercício dos direitos 
dos titulares de dados referidos no artigo 
13.º, e nos artigos 15.º a 19.º. Deve prever, 
nomeadamente, mecanismos destinados a 
facilitar os pedidos sobre as medidas 
previstas no artigo 13.º, e nos artigos 15.º a 
19.º. Sempre que os dados pessoais forem 
objeto de tratamento automatizado, o 
responsável pelo tratamento deve 
igualmente prever meios para a 
apresentação de pedidos por via eletrónica.

1. O responsável pelo tratamento deve 
estabelecer os procedimentos de 
informação previstos no artigo 14.º, e os 
procedimentos de exercício dos direitos 
dos titulares de dados referidos no artigo 
13.º, e nos artigos 15.º a 19.º. Deve prever, 
nomeadamente, mecanismos destinados a 
facilitar os pedidos sobre as medidas 
previstas no artigo 13.º, e nos artigos 15.º a 
19.º. Sempre que os dados pessoais forem 
objeto de tratamento automatizado, o 
responsável pelo tratamento deve 
igualmente prever meios para a 
apresentação de pedidos por via eletrónica. 
Os procedimentos referidos no presente 
artigo podem ser procedimentos já 
estabelecidos pelas autoridades públicas 
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dos Estados-Membros, desde que 
cumpram as disposições do regulamento.

Alteração 102

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento deve 
informar o titular dos dados sem demora e, 
o mais tardar, no prazo de um mês a contar 
da data de receção do pedido, da eventual 
adoção de uma medida nos termos do 
artigo 13.º, e dos artigos 15.º a 19.º, bem 
como fornecer as informações solicitadas. 
Este prazo pode ser prorrogado mais um 
mês, caso vários titulares de dados exerçam 
os seus direitos e a sua cooperação seja 
necessária, numa medida razoável, para 
impedir um esforço injustificado e 
desproporcionado por parte do responsável 
pelo tratamento. As informações devem 
revestir a forma escrita. Sempre que o 
titular dos direitos apresentar o pedido por 
via eletrónica, a informação deve ser 
fornecida por meios eletrónicos, salvo se 
solicitado de outra forma pela pessoa em 
causa.

2. O responsável pelo tratamento deve 
informar o titular dos dados sem demora e, 
o mais tardar, no prazo de um mês a contar 
da data de receção do pedido, da eventual 
adoção de uma medida nos termos do 
artigo 13.º, e dos artigos 15.º a 19.º, bem 
como fornecer as informações solicitadas. 
Este prazo pode ser prorrogado mais um 
mês, caso vários titulares de dados exerçam 
os seus direitos e a sua cooperação seja 
necessária, numa medida razoável, para 
impedir um esforço injustificado e 
desproporcionado por parte do responsável 
pelo tratamento. As informações devem 
revestir a forma escrita. Sempre que o 
titular dos direitos apresentar o pedido por 
via eletrónica, a informação deve ser 
fornecida por meios eletrónicos, salvo se 
solicitado de outra forma pela pessoa em 
causa ou se o responsável pelo tratamento 
tiver razões para considerar que o facto de 
fornecer a informação por meios 
eletrónicos poderá criar um risco 
significativo de fraude.

Justificação

O facto de proporcionar aos consumidores certos dados por meios eletrónicos, tais como os 
ficheiros de crédito, pode resultar na modificação ou na usurpação da identidade. A 
disponibilização de dados provenientes de agências de notação de crédito deve ser 
condicionada por controlos de autenticação que cumpram os critérios estabelecidos pela 
agência detentora dos dados, por forma a prevenir a interceção, a utilização indevida, a 
utilização fraudulenta ou a modificação.

Alteração 103
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As informações e as medidas adotadas 
relativamente a pedidos referidos no n.º 1 
são gratuitas. Se os pedidos forem 
manifestamente abusivos, particularmente 
devido ao seu caráter repetitivo, o 
responsável pelo tratamento pode exigir o 
pagamento de uma taxa para fornecer 
informações ou adotar as medidas 
solicitadas, podendo também abster-se de 
adotar as medidas solicitadas. Nesse caso, 
incumbe ao responsável pelo tratamento o 
ónus de provar o caráter manifestamente 
abusivo do pedido.

4. As informações e as medidas adotadas 
relativamente a pedidos referidos no n.º 1 
são gratuitas. Se os pedidos forem 
manifestamente abusivos, particularmente 
devido ao seu caráter repetitivo, o 
responsável pelo tratamento pode exigir o 
pagamento de uma taxa razoável para 
fornecer informações ou adotar as medidas 
solicitadas. Nesse caso, incumbe ao 
responsável pelo tratamento o ónus de 
provar o caráter manifestamente abusivo 
do pedido.

Alteração 104

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os 
critérios e as condições aplicáveis aos 
pedidos manifestamente abusivos e às 
taxas referidas no n.º 4.

Suprimido

Justificação

Não é necessário especificar mais concretamente esta disposição por meio de um ato 
delegado. As autoridades de controlo dos Estados-Membros encontram-se em melhor posição 
para sanar eventuais dificuldades.

Alteração 105

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode elaborar formulários 
e procedimentos normalizados para a 
comunicação referida no n.º 2, incluindo 
sob forma eletrónica. Ao fazê-lo, a 
Comissão deve adotar as medidas 
adequadas em relação às micro, pequenas 
e médias empresas. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame previsto no artigo 87.º, n.º 2.

Suprimido

Justificação

As autoridades de controlo dos Estados-Membros encontram-se em melhor posição para 
sanar eventuais dificuldades.

Alteração 106
Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

O responsável pelo tratamento comunica
a cada destinatário a quem tenham sido 
transmitidos os dados qualquer retificação 
ou apagamento efetuado em conformidade 
com os artigos 16.º e 17.º, salvo se tal 
comunicação se revelar impossível ou 
implicar um esforço desproporcionado.

Qualquer retificação ou apagamento 
efetuado em conformidade com os artigos 
16.º e 17.º estende-se a cada destinatário a 
quem tenham sido transmitidos os dados
sem o controlo do respetivo titular.

Justificação

A venda de uma base de dados a terceiros não isenta o responsável pelo tratamento de dados 
do cumprimento das suas obrigações. Se, em vez disso, o titular dos dados transferir 
voluntária ou conscientemente informações por intermédio do responsável pelo tratamento, 
este último fica isento de mais responsabilidades.

Alteração 107

Proposta de regulamento
Artigo 14-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
Verificação da identidade de um titular de 

dados
O responsável pelo tratamento deve 
assegurar que tenha sido entregue 
suficiente documentação relativa à 
identidade de um titular de dados, sempre 
que um titular de dados fizer valer os 
direitos referidos nos artigos 14.º a 19.º do 
presente regulamento.

Justificação

No presente regulamento são introduzidos novos direitos dos cidadãos. Contudo, não se 
especifica como os cidadãos devem comprovar as suas identidades por forma a fazer valer os 
seus direitos. É importante que a identidade dos cidadãos seja documentada e potencialmente 
questionada pelo responsável pelo tratamento, com vista a assegurar que não ocorra 
qualquer forma de usurpação de identidade.

Alteração 108

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que os dados pessoais de uma 
pessoa forem recolhidos, o responsável 
pelo tratamento deve fornecer ao titular dos 
dados pelo menos as seguintes 
informações:

1. Sempre que os dados pessoais de uma 
pessoa forem recolhidos, o responsável 
pelo tratamento deve fornecer ao titular dos 
dados as seguintes informações:

Alteração 109

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Período de conservação dos dados 
pessoais;

(c) Critérios e/ou requisitos jurídicos que 
permitem determinar o período de 
conservação dos dados pessoais para cada 
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finalidade;

Justificação

Nem sempre é possível determinar com precisão o período exato de conservação dos dados 
pessoais, nomeadamente em caso de conservação para diversas finalidades.

Alteração 110

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Quaisquer outras informações 
necessárias para assegurar à pessoa em 
causa um tratamento leal, tendo em conta 
as circunstâncias específicas em que os 
dados pessoais são recolhidos.

(h) Quaisquer outras informações 
consideradas necessárias pelo responsável 
pelo tratamento para assegurar à pessoa 
em causa um tratamento leal, tendo em 
conta as circunstâncias específicas em que 
os dados pessoais são recolhidos.

Justificação

É necessário clarificar o alcance desta disposição e especificar que os responsáveis pelo 
tratamento podem assegurar um nível mais elevado de transparência.

Alteração 111
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 5 – alínea (b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os dados não forem recolhidos junto do 
titular de dados e a comunicação dessas 
informações se revelar impossível ou 
implicar um esforço desproporcionado; ou

(b) Os dados se destinarem 
exclusivamente aos fins previstos no 
artigo 83.º, não forem recolhidos junto do 
titular de dados e a comunicação dessas 
informações se revelar impossível ou 
implicar um esforço desproporcionado e 
gerar encargos administrativos 
excessivos, especialmente quando o 
tratamento for efetuado por uma PME, na 
aceção da Recomendação da UE 
2003/361; ou
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Justificação

A presente disposição emana diretamente do artigo 11.º, n.º 2, da Diretiva 95/46/CE mas,
sem esta especificação, haveria uma lacuna em matéria de defesa do consumidor. A presente 
alteração restaura a correspondência entre as intenções iniciais e a redação.

Alteração 112
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
melhor especificar os critérios aplicáveis 
às categorias de destinatários referidos no 
n.º 1, alínea f), os requisitos para 
informar sobre as possibilidades de acesso 
referidas no n.º 1, alínea g), os critérios 
aplicáveis à obtenção de informações 
suplementares necessárias referidas no 
n.º 1 alínea h), para domínios e situações 
específicos, bem como as condições e 
garantias adequadas para as exceções 
previstas no n.º 5, alínea b). Ao fazê-lo, a 
Comissão deve adotar as medidas 
adequadas em relação às micro, pequenas 
e médias empresas.

Suprimido

Justificação

Não há necessidade de mais especificações.

Alteração 113
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Mediante pedido, o responsável pelo 
tratamento deve também provar, a título 
gratuito e num prazo razoável, a licitude 
do tratamento dos dados.
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Justificação

Se o responsável pelo tratamento apresentar a prova diretamente ao titular dos dados, o 
número de ações judiciais deverá ser menor.

Alteração 114

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O titular dos dados tem o direito de obter 
do responsável pelo tratamento a 
comunicação dos dados pessoais em fase 
de tratamento. Sempre que o titular dos 
direitos apresentar o pedido por via 
eletrónica, a informação deve ser fornecida 
por meios eletrónicos, salvo se solicitado 
de outra forma pela pessoa em causa.

2. O titular dos dados tem o direito de obter 
do responsável pelo tratamento a 
comunicação dos dados pessoais em fase 
de tratamento e de definição de perfis. 
Sempre que o titular dos direitos apresentar 
o pedido por via eletrónica, a informação 
deve ser fornecida por meios eletrónicos, 
salvo se solicitado de outra forma pela 
pessoa em causa. O responsável pelo 
tratamento deve adotar todas as medidas 
razoáveis para verificar a identidade do 
titular dos dados que solicite o acesso.

Justificação

O direito de acesso não deve permitir abusos, nomeadamente sempre que o pedido seja 
apresentado por via eletrónica. Por conseguinte, o responsável pelo tratamento deve 
verificar a identidade do titular dos dados que solicite o acesso, e deve poder provar que agiu 
com diligência.

Alteração 115
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim 
especificar mais concretamente os 
critérios e as condições aplicáveis à 
comunicação ao titular de dados do 
conteúdo dos dados pessoais referidos no 
n.º 1, alínea g).

Suprimido
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Justificação

O presente aditamento parece desnecessário.

Alteração 116

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Sob reserva de garantias jurídicas 
adequadas, nomeadamente a de que os 
dados não serão utilizados para tomar 
medidas ou decisões em relação a pessoas 
determinadas, os Estados-Membros 
podem restringir através de uma medida 
legislativa os direitos referidos no artigo 
15.º nos casos em que não exista qualquer 
risco de violação do direito à privacidade, 
se tais direitos forem exclusivamente 
tratados para fins de investigação 
científica, em conformidade com o artigo 
83.º do presente regulamento ou somente 
se os dados pessoais forem conservados 
durante o período específico necessário à 
elaboração de estatísticas.

Justificação

Ver artigo 13.º, n.º 2 da Diretiva 95/46/CE, JO L 281 de 23.11.1995.

Alteração 117

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os pseudónimos são excluídos do âmbito 
de aplicação do nº 1.

Justificação

Trata-se de um conjunto de alterações que permitem a utilização de pseudónimos e de dados 
anónimos e que encorajará as boas práticas comerciais, garantindo a defesa dos interesses 
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dos titulares de dados.  A garantia de que determinados dados pessoais não podem ser 
associados a um titular de dados (uma vez que não podem ser relacionados com um titular de 
dados sem o recurso a dados adicionais) ajuda a promover ainda mais a utilização comercial 
de dados, garantindo ao mesmo tempo um elevado nível de proteção dos consumidores.

Alteração 118
Proposta de regulamento
Artigo 17 – título

Texto da Comissão Alteração

Direito a ser esquecido e ao apagamento Direito ao apagamento

Justificação

O título proposto pela Comissão é enganoso.

Alteração 119

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O titular dos dados opõe-se ao 
tratamento de dados pessoais nos termos 
do artigo 19.º;

(c) O titular dos dados opõe-se ao 
tratamento de dados pessoais nos termos 
do artigo 19.º e a oposição é mantida;

Justificação

Esta alteração pretende assegurar que um titular de dados não possa simplesmente 
apresentar uma oposição em virtude do artigo 19.º, desencadeando desta forma a aplicação 
do princípio do «direito a ser esquecido», se a oposição não for fundamentada.

Alteração 120
Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que o responsável pelo 
tratamento referido no n.º 1 tiver tornado 
públicos os dados pessoais, deve adotar 
todas as medidas razoáveis, incluindo de 
caráter técnico, em relação aos dados 

2. Sempre que o responsável pelo 
tratamento referido no n.º 1 tiver 
transferido os dados pessoais, ou os tiver 
tornado públicos sem o consentimento do
titular dos dados, deve adotar todas as 
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publicados sob a sua responsabilidade, 
tendo em vista informar os terceiros que 
tratam esses dados que um titular de dados 
lhe solicita o apagamento de quaisquer 
ligações para esses dados pessoais, cópias 
ou reproduções desses dados. Se o 
responsável pelo tratamento tiver 
autorizado um terceiro a publicar dados 
pessoais, o primeiro é considerado 
responsável por essa publicação.

medidas razoáveis, incluindo de caráter 
técnico, em relação aos dados publicados 
sob a sua responsabilidade, tendo em vista 
informar os terceiros que tratam esses 
dados que um titular de dados lhe solicita o 
apagamento de quaisquer ligações para 
esses dados pessoais, cópias ou 
reproduções desses dados. Quando os 
dados forem transferidos, o responsável 
pelo tratamento que efetua a 
transferência deve informar os 
responsáveis pelo tratamento 
subsequentes de que o titular dos dados 
exige o apagamento dos dados pessoais, 
de quaisquer ligações para esses dados 
pessoais, cópias ou reproduções desses 
dados. Se o responsável pelo tratamento 
tiver autorizado um terceiro a publicar 
dados pessoais, o primeiro é considerado 
responsável por essa publicação.

Justificação

Esta disposição visa sobretudo a transferência de dados que sejam objeto de um pedido de 
apagamento. Tem de ficar claro que, se o titular dos dados os tornar públicos, der indicações 
ao responsável pelo tratamento nesse sentido ou o fizer por intermédio deste último, a 
responsabilidade continua a ser do titular dos dados. Por outro lado, o responsável pelo 
tratamento é responsável por aplicar também esta disposição aos dados que tenham sido 
voluntariamente transferidos ou cedidos a terceiros que não tenham nenhuma relação com o 
titular dos dados.

Alteração 121

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O responsável pelo tratamento 
referido no n.º 1 deve informar o titular 
dos dados, na medida do possível, do 
seguimento dado ao seu pedido pelos 
terceiros referidos no n.º 2.

Justificação

É necessário reforçar os direitos dos titulares dos dados. O artigo 17.º, n.º 2, impõe ao 
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responsável pelo tratamento a obrigação de envidar os melhores esforços. Tal obrigação 
deve, no mínimo, fazer-se acompanhar do dever de informação no que diz respeito ao 
seguimento dado pelos terceiros que processam os dados pessoais em causa.

Alteração 122

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 - alíneas e-A) e e-B) (novas)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Para a prevenção ou deteção de 
fraudes ou de outros crimes financeiros, 
para confirmar a identidade, e/ou para 
determinar a solvabilidade, 
(e-B) Para manter provas documentais 
relativas a um determinado historial de 
processo, sempre que o responsável pelo 
tratamento de dados for uma autoridade 
pública.

Justificação

Não seria adequado que as pessoas singulares pudessem apagar os dados pessoais 
conservados por motivos legítimos, em conformidade com a legislação em vigor.

Alteração 123

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 9 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

São atribuídas competências à Comissão 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente:

São atribuídas competências à Comissão 
para adotar, após requerer um parecer ao 
Comité Europeu para a Proteção de 
Dados, atos delegados em conformidade 
com o artigo 86.º, a fim de especificar mais 
concretamente:

Alteração 124
Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode especificar o formato 
eletrónico referido no n.º 1, bem como 
estabelecer normas técnicas, modalidades 
e procedimentos para a transmissão de 
dados pessoais, nos termos do n.º 2. Os 
atos de execução correspondentes são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
87.º, n.º 2.

Suprimido

Justificação

Sendo o formato portável, o mercado pode estabelecê-lo sem a intervenção da Comissão.

Alteração 125

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O titular dos dados tem o direito de se 
opor em qualquer momento, por motivos 
relacionados com a sua situação particular, 
ao tratamento dos seus dados pessoais com 
base no artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) e f), 
salvo se o responsável pelo tratamento 
apresentar razões imperiosas e legítimas 
que prevaleçam sobre os interesses ou 
direitos e liberdades fundamentais da 
pessoa em causa.

1. O titular dos dados tem o direito de se 
opor em qualquer momento, por motivos 
relacionados com a sua situação particular, 
ao tratamento dos seus dados pessoais com 
base no artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) e f), 
salvo se o responsável pelo tratamento 
apresentar razões legítimas que prevaleçam 
sobre os interesses ou direitos e liberdades 
fundamentais da pessoa em causa.

Justificação

A presente alteração visa demonstrar que as razões legítimas devem constituir uma base 
suficiente para o tratamento, em conformidade com o artigo 6.º.

Alteração 126

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que os dados pessoais são 
tratados para efeitos de comercialização 
direta, o titular dos dados tem o direito de 
se opor ao tratamento dos seus dados 
pessoais tendo em vista essa 
comercialização. Este direito deve ser 
explicitamente comunicado ao titular dos 
dados de forma compreensível e deve ser 
claramente distinguido de outras 
informações.

2. Sempre que os dados pessoais são 
tratados para efeitos de comercialização 
direta, o titular dos dados tem o direito de 
se opor ao tratamento dos seus dados 
pessoais tendo em vista essa 
comercialização. Este direito deve ser 
explicitamente comunicado de uma forma 
compreensível para o titular dos dados e 
deve ser claramente distinguido de outras 
informações.

Alteração 127

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se for mantida a oposição nos termos 
dos n.ºs 1 e 2, o responsável pelo 
tratamento deixa de utilizar ou tratar de 
outra forma os dados pessoais em causa.

3. Se for mantida a oposição nos termos 
dos n.ºs 1 e 2, o responsável pelo 
tratamento deixa de utilizar ou tratar de 
outra forma os dados pessoais em causa 
para os fins determinados na oposição.

Alteração 128

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sempre que forem tratados dados sob 
pseudónimo com base no artigo 6.º, n.º 1, 
alínea g), o titular dos dados tem o direito 
de se opor ao tratamento, a título gratuito. 
Este direito deve ser explicitamente 
comunicado ao titular dos dados de forma 
compreensível e deve ser claramente 
distinguido de outras informações.

Justificação

Trata-se de um conjunto de alterações que permitem a utilização de pseudónimos e de dados 
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anónimos e que encorajará as boas práticas comerciais, garantindo a defesa dos interesses 
dos titulares de dados. A garantia de que determinados dados pessoais não podem ser 
associados a um titular de dados (uma vez que não podem ser relacionados com um titular de 
dados sem o recurso a dados adicionais) ajuda a promover ainda mais a utilização comercial 
de dados, garantindo ao mesmo tempo um elevado nível de proteção dos consumidores.

Alteração 129

Proposta de regulamento
Artigo 20 – título

Texto da Comissão Alteração

Medidas baseadas na definição de perfis Medidas baseadas no tratamento 
automatizado 

Justificação

O artigo 20.º refere-se ao tratamento automatizado mais do que à definição de perfis. Por 
conseguinte, o título do presente artigo deveria ser alterado para «Medidas baseadas no 
tratamento automatizado».

Alteração 130

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer pessoa singular tem o direito 
de não ficar sujeita a uma medida que 
produza efeitos na sua esfera jurídica ou 
que a afete de modo significativo, tomada 
exclusivamente com base num tratamento 
automatizado de dados destinado a avaliar 
determinados aspetos da sua personalidade, 
ou a analisar ou prever, em especial, a 
sua capacidade profissional, situação 
financeira, localização, saúde, 
preferências pessoais, fiabilidade ou 
comportamento.

1. Um titular de dados não deve ficar 
sujeito a uma decisão desleal ou 
discriminatória, tomada exclusivamente 
com base num tratamento automatizado de 
dados destinado a avaliar determinados 
aspetos da personalidade do titular dos 
dados.

Justificação

Na sua forma atual, o artigo 20.º não reconhece a utilização positiva da definição de perfis, 
nem toma em consideração os diferentes níveis de risco ou de impacto na privacidade das 
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pessoas individuais associadas à definição de perfis. Ao colocar a ênfase nas técnicas 
«desleais» ou «discriminatórias», tais como definidas na Diretiva 2005/29/CE, a abordagem 
da presente proposta é mais neutra do ponto de vista tecnológico e salienta mais a utilização 
negativa das técnicas de definição de perfis do que a tecnologia em si.

Alteração 131

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sob reserva das outras disposições do 
presente regulamento, uma pessoa só 
pode ser sujeita a uma medida do tipo 
referido no n.º 1, se o tratamento:

Suprimido

(a) For efetuado no âmbito da celebração 
ou da execução de um contrato, sempre 
que o pedido de celebração ou execução 
do contrato, apresentado pelo titular dos 
dados, tiver sido satisfeito ou se tiverem 
sido apresentadas medidas adequadas 
para assegurar a proteção dos interesses 
legítimos da pessoa em causa, 
designadamente o direito de obter 
intervenção humana; ou
(b) For expressamente autorizada por 
força da legislação da União ou de um 
Estado-Membro que estabeleça também 
medidas adequadas que garantam a 
defesa dos legítimos interesses da pessoa 
em causa; ou
(c) Tiver por base o consentimento do 
titular dos dados, sob reserva das 
condições estabelecidas no artigo 7.º, e de 
garantias adequadas.

Justificação

A supressão é coerente com a alteração proposta para o n.º 1.

Alteração 132

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3



AD\924645PT.doc 79/128 PE496.497v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

3. O tratamento automatizado dos dados 
pessoais destinado a avaliar determinados 
aspetos pessoais próprios a uma pessoa 
singular não se deve basear exclusivamente 
nas categorias especiais de dados pessoais 
referidas no artigo 9.º.

3. O tratamento automatizado dos dados 
pessoais destinado a avaliar determinados 
aspetos pessoais próprios a uma pessoa 
singular não se deve basear exclusivamente 
nas categorias especiais de dados pessoais 
referidas nos artigos 8.º e 9.º.

Justificação

A supressão é coerente com a alteração proposta para o n.º 1.

Alteração 133

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nos casos previstos no n.º 2, as 
informações a fornecer pelo responsável 
pelo tratamento nos termos do artigo 14.º 
devem incluir informações quanto à 
existência de tratamento para uma 
medida como a referida no n.º 1, e os 
efeitos previstos desse tratamento sobre o 
titular dos dados.

Suprimido

Alteração 134

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e as 
condições aplicáveis a medidas adequadas 
que garantam a defesa dos legítimos 
interesses do titular dos dados, em 
conformidade com o n.º 2.

Suprimido
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Alteração 135

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Qualquer medida legislativa referida no 
n.º 1 deve, nomeadamente, incluir 
disposições explícitas relativas, pelo 
menos, às finalidades do tratamento e às 
modalidades de identificação do 
responsável pelo tratamento.

2. Qualquer medida legislativa referida no 
n.º 1 deve, nomeadamente, incluir 
disposições explícitas relativas, pelo 
menos, aos objetivos previstos pelo 
tratamento, às finalidades do tratamento e 
às modalidades de identificação do 
responsável pelo tratamento.

Justificação

Para garantir um nível mais elevado de proteção, em caso de limitação, a legislação deve 
mencionar igualmente os objetivos previstos pelo tratamento de dados pessoais.

Alteração 136

Proposta de regulamento
Artigo 22 – título

Texto da Comissão Alteração

Obrigações do responsável pelo tratamento Princípio geral de responsabilidade do 
responsável pelo tratamento

Justificação

O princípio de responsabilidade introduzido tacitamente pelo capítulo IV da proposta de 
regulamento deve ser explicitamente mencionado, para garantir um nível mais elevado de 
proteção.

Alteração 137
Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e 

Suprimido
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requisitos adicionais aplicáveis às 
medidas adequadas referidas no n.º 1, 
para além das referidas no n.º 2, às 
condições de verificação e mecanismos de 
auditoria referidos no n.º 3 e aos critérios 
de proporcionalidade previstos no n.º 3, e 
considerar a adoção de medidas 
específicas para as micro, pequenas e 
médias empresas.

Justificação

O texto já é suficientemente claro, não parece haver necessidade de mais especificações.

Alteração 138

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Tendo em conta as técnicas mais 
recentes e os custos da sua aplicação, o 
responsável pelo tratamento aplica, tanto 
no momento de definição dos meios de 
tratamento como no momento do próprio 
tratamento, as medidas e os 
procedimentos técnicos e organizativos 
apropriados para que o tratamento seja 
conforme com os requisitos do presente 
regulamento e garanta a proteção dos 
direitos do titular dos dados.

1. Sempre que necessário, podem ser 
adotadas medidas para assegurar que as 
categorias de bens e serviços sejam 
concebidas e tenham valores predefinidos 
que cumpram os requisitos do presente 
regulamento relativamente à proteção das 
pessoas singulares no que toca ao 
tratamento dos dados pessoais. Tais 
medidas devem basear-se na 
normalização em conformidade com o 
[Regulamento .../2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo à 
normalização europeia e que altera as 
Diretivas 89/686/CEE e 93/15/CEE e as 
Diretivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 
97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 
2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho e 
que revoga a Decisão 87/95/CEE e a 
Decisão 1673/2006/CE]. 

Justificação

Esta parte do pacote de alterações visa reconhecer que, não obstante a proteção dos dados 
desde a conceção e por defeito ser um conceito louvável, a proposta da Comissão não 
alcança suficiente segurança e cria o risco de possíveis restrições à livre circulação. Por 



PE496.497v02-00 82/128 AD\924645PT.doc

PT

conseguinte, o mecanismo estabelecido da utilização da normalização, tal como consta do 
«Pacote de Normalização», deve ser utilizado, em vez disso, para harmonizar os requisitos 
aplicáveis e permitir a livre circulação.

Alteração 139

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A anonimização ou pseudonimização 
dos dados pessoais deverá ser aplicada 
pelo subcontratante sempre que viável e 
proporcional em relação ao objetivo do 
tratamento.

Alteração 140

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento aplica 
mecanismos que garantam, por defeito, 
que apenas são tratados os dados pessoais 
necessários para cada finalidade 
específica do tratamento e, especialmente, 
que não são recolhidos ou conservados 
para além do mínimo necessário para 
essas finalidades, tanto em termos da 
quantidade de dados, como da duração da 
sua conservação. Em especial, esses 
mecanismos devem assegurar que, por 
defeito, os dados pessoais não sejam 
disponibilizados a um número 
indeterminado de pessoas singulares.

2. Enquanto não forem adotadas as 
medidas obrigatórias em conformidade 
com o n.º 1, os Estados-Membros devem 
assegurar que os bens e serviços ligados à 
proteção das pessoas singulares no que 
toca ao tratamento dos dados pessoais não 
sejam sujeitos a qualquer requisito 
obrigatório relativo à privacidade desde a 
conceção ou por defeito que possa 
impedir a colocação de equipamentos no 
mercado e a livre circulação de tais bens e 
serviços nos Estados-Membros e entre 
estes últimos.

Justificação

Esta parte do pacote de alterações visa reconhecer que, não obstante a proteção dos dados 
desde a conceção e por defeito ser um conceito louvável, a proposta da Comissão não 
alcança suficiente segurança e cria o risco de possíveis restrições à livre circulação. Por 
conseguinte, o mecanismo estabelecido da utilização da normalização deve ser utilizado, em 
vez disso, para harmonizar os requisitos aplicáveis e permitir a livre circulação.
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Alteração 141

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e as 
exigências aplicáveis às medidas e aos 
mecanismos adequados referidos nos n.ºs 
1 e 2, em especial quanto à proteção de 
dados desde a conceção aplicáveis ao 
conjunto dos setores, produtos e serviços.

Suprimido

Justificação

A presente proposta de regulamento é aplicável a todos os setores, tanto em linha como fora 
de linha. Não compete à Comissão adotar atos delegados em matéria de proteção de dados 
desde a conceção e por defeito, suscetíveis de constituir um entrave à inovação tecnológica. 
As autoridades de controlo dos Estados-Membros e o Comité Europeu para a Proteção de 
Dados encontram-se em melhor posição para sanar eventuais dificuldades.

Alteração 142

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode estabelecer normas 
técnicas para as exigências definidas nos 
n.ºs 1 e 2. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame previsto no artigo 87.º, n.º 2.

Suprimido

Justificação

A presente proposta de regulamento é aplicável a todos os setores, tanto em linha como fora 
de linha. Não compete à Comissão estabelecer normas técnicas suscetíveis de constituir um 
entrave à inovação tecnológica. As autoridades de controlo dos Estados-Membros e o Comité 
Europeu para a Proteção de Dados encontram-se em melhor posição para sanar eventuais 
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dificuldades.

Alteração 143
Proposta de regulamento
Artigo 24

Texto da Comissão Alteração

Sempre que um responsável pelo 
tratamento definir, em conjunto com 
outros, as finalidades, as condições e os 
meios do tratamento de dados pessoais, os 
responsáveis conjuntos pelo tratamento 
devem definir, por acordo, as respetivas
obrigações, a fim de respeitarem as 
disposições adotadas em conformidade 
com o presente regulamento, 
nomeadamente no que diz respeito aos 
procedimentos e mecanismos que regulam 
o exercício de direitos do titular dos dados.

Sempre que um responsável pelo 
tratamento definir, em conjunto com 
outros, as finalidades, as condições e os 
meios do tratamento de dados pessoais, os 
responsáveis conjuntos pelo tratamento 
devem definir, por acordo, as respetivas 
obrigações, a fim de respeitarem as 
disposições adotadas em conformidade 
com o presente regulamento, 
nomeadamente no que diz respeito aos 
procedimentos e mecanismos que regulam 
o exercício de direitos do titular dos dados. 
Em caso de ausência ou falta de clareza 
dessa definição, o titular dos dados pode 
exercer os seus direitos junto de qualquer 
um dos responsáveis pelo tratamento, que 
devem ser solidariamente responsáveis.

Justificação

A presente alteração confere mais proteção ao titular dos dados neste caso específico.

Alteração 144

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que o tratamento de dados for 
efetuado por sua conta, o responsável pelo 
tratamento escolhe um subcontratante que 
apresente garantias suficientes de execução 
das medidas e procedimentos técnicos e 
organizativos apropriados, de forma a que 
esse tratamento seja conforme com os 
requisitos do presente regulamento e 
garanta a proteção dos direitos do titular de 

1. Sempre que o tratamento de dados for 
efetuado por sua conta e implicar o 
tratamento de dados que permitam ao 
subcontratante identificar razoavelmente 
o titular dos dados, o responsável pelo 
tratamento escolhe um subcontratante que 
apresente garantias suficientes de execução 
das medidas e procedimentos técnicos e 
organizativos apropriados, de forma a que 
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dados, nomeadamente quanto às medidas 
de segurança técnica e medidas 
organizativas que regulam o procedimento 
a realizar, devendo o responsável pelo 
tratamento assegurar o cumprimento dessas 
medidas.

esse tratamento seja conforme com os 
requisitos do presente regulamento e 
garanta a proteção dos direitos do titular de 
dados, nomeadamente quanto às medidas 
de segurança técnica e medidas 
organizativas que regulam o procedimento 
a realizar, devendo o responsável pelo 
tratamento assegurar o cumprimento dessas 
medidas. O responsável pelo tratamento 
continua a ser o único responsável no que 
respeita ao cumprimento dos requisitos do 
presente regulamento.

Justificação

Sempre que, devido a técnicas adequadas de anonimização, não for tecnologicamente 
possível a identificação de um titular de dados pelo subcontratante, o artigo 26.º não se 
aplica. A redução dos encargos administrativos incentivará os investimentos em tecnologias 
de anonimização eficazes e a utilização de sistemas sólidos de acesso restringido. O princípio 
de base, segundo o qual a responsabilidade e a obrigação principais e diretas incumbem ao 
responsável pelo tratamento, deve ser claramente enunciado no presente artigo.

Alteração 145

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Recrutará outro subcontratante 
apenas mediante autorização prévia do 
responsável pelo tratamento;

Suprimido

Justificação

O requisito de o subcontratante obter a autorização prévia do responsável pelo tratamento 
para recrutar outros subcontratantes impõe encargos sem quaisquer benefícios claros em 
termos de reforço da proteção de dados. Além do mais, não é exequível, sobretudo no 
contexto da computação em nuvem e, em especial, se se depreender que requer a autorização 
prévia para a utilização de outros subcontratantes específicos. O presente requisito deveria 
ser suprimido.

Alteração 146

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – alínea h-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(h-A) Sempre que um subcontratante 
tratar dados por conta do responsável pelo 
tratamento, o subcontratante deverá 
aplicar a privacidade desde a conceção e a 
privacidade por defeito.

Alteração 147

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Considera-se que o responsável pelo 
tratamento cumpriu as obrigações 
previstas no n.º 1 sempre que escolher um 
subcontratante que tenha 
voluntariamente optado pela auto 
certificação ou que tenha 
voluntariamente obtido uma certificação, 
um selo ou uma marca, em conformidade 
com os artigos 38.º e 39.º do presente 
regulamento, que atestem a aplicação de 
medidas tecnológicas e organizacionais 
normalizadas e adequadas com vista ao 
cumprimento dos requisitos estabelecidos 
no presente regulamento.

Justificação

O regulamento deve proporcionar incentivos claros aos responsáveis pelo tratamento e aos 
subcontratantes, para que invistam em medidas de reforço da segurança e da privacidade. Os 
subcontratantes e os responsáveis pelo tratamento que oferecerem garantias adicionais 
relativas à proteção de dados, em conformidade com as normas profissionais reconhecidas 
ou suplementares e que o puderem comprovar por via de certificados concludentes, deveriam 
beneficiar de requisitos menos prescritivos. Tal asseguraria, designadamente, mais 
flexibilidade e um encargo reduzido no que se refere aos fornecedores e clientes de serviços 
no domínio da computação em nuvem.

Alteração 148
Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e 
requisitos aplicáveis às responsabilidades, 
funções e atribuições de um 
subcontratante, em conformidade com o 
n.º 1, bem como às condições que 
facilitem o tratamento de dados pessoais a 
nível de um grupo de empresas, em 
especial para efeitos para efeitos de 
controlo e de apresentação de relatórios.

Suprimido

Justificação

Estas especificações são desnecessárias. As transferências no seio de um grupo de empresas 
são já consideradas numa outra parte da presente proposta.

Alteração 149

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada responsável pelo tratamento e cada 
subcontratante, bem como, caso exista, o 
representante do responsável pelo 
tratamento, mantêm a documentação de 
todas as operações de tratamento de dados 
efetuadas sob a sua responsabilidade.

1. Cada responsável pelo tratamento e cada 
subcontratante, bem como, caso exista, o 
representante do responsável pelo 
tratamento, mantêm a documentação das 
principais categorias de tratamento de 
dados efetuado sob a sua responsabilidade.

Justificação

A proteção eficaz de dados exige que as organizações detenham um conhecimento 
suficientemente documentado das suas atividades de tratamento de dados. Contudo, a 
conservação de documentação relativa a todas as operações de tratamento constitui um 
encargo desproporcionado. Em vez de satisfazer necessidades burocráticas, o objetivo da 
documentação deveria ser ajudar os responsáveis e os subcontratantes a cumprirem as suas 
obrigações.

Alteração 150
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Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Essa documentação deve consistir, pelo 
menos, nas seguintes informações:

2. Essa documentação deve consistir nas 
seguintes informações:

Justificação

A fim de garantir a segurança jurídica, a lista das informações que faz parte da 
documentação deve ser exaustiva.

Alteração 151

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.° 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Finalidades do tratamento, incluindo os 
interesses legítimos do responsável pelo 
tratamento, sempre que o tratamento se 
basear no artigo 6.º, n.º 1, alínea f);

(c) Finalidades genéricas do tratamento.

Justificação

A presente alteração contribui para reduzir os encargos administrativos dos responsáveis 
pelo tratamento de dados e dos subcontratantes.

Alteração 152

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Descrição das categorias de titulares 
de dados e das categorias de dados 
pessoais que lhes digam respeito;

Suprimido

Justificação

O regulamento tem um duplo objetivo. Garantir um nível elevado de proteção de dados 
pessoais e reduzir o encargo administrativo gerado pelas regras de proteção de dados. A 
obrigação imposta ao responsável pelo tratamento e ao subcontratante pelo artigo 28.º, n.º 2, 
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alínea h), é suficiente para atingir este duplo objetivo.

Alteração 153

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Destinatários ou categorias de 
destinatários dos dados pessoais, 
incluindo os responsáveis pelo tratamento 
a quem são comunicados esses dados 
pessoais para efeitos dos interesses 
legítimos que prosseguem;

Suprimido

Justificação

O regulamento tem um duplo objetivo. Garantir um nível elevado de proteção de dados 
pessoais e reduzir o encargo administrativo gerado pelas regras de proteção de dados. A 
obrigação imposta ao responsável pelo tratamento e ao subcontratante pelo artigo 28.º, n.º 2, 
alínea h), é suficiente para atingir este duplo objetivo.

Alteração 154

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Se for caso disso, as transferências de 
dados para um país terceiro ou uma 
organização internacional, incluindo o 
nome desse país terceiro ou dessa 
organização internacional e, no caso de 
transferências referidas no artigo 44.º, n.º 
1, alínea h), a documentação que 
comprove a existência das garantias 
adequadas;

(f) Se for caso disso, as transferências de 
dados pessoais para um país terceiro ou 
uma organização internacional e, no caso 
de transferências referidas no artigo 44.º, 
n.º 1, alínea h), uma referência às
garantias utilizadas;

Justificação

A presente alteração contribui para reduzir os encargos administrativos dos responsáveis 
pelo tratamento de dados e dos subcontratantes.
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Alteração 155

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Uma indicação geral dos prazos 
fixados para o apagamento das diferentes 
categorias de dados;

Suprimido

Justificação

O regulamento tem um duplo objetivo. Garantir um nível elevado de proteção de dados 
pessoais e reduzir o encargo administrativo gerado pelas regras de proteção de dados. A 
obrigação imposta ao responsável pelo tratamento e ao subcontratante pelo artigo 28.º, n.º 2, 
alínea h), é suficiente para atingir este duplo objetivo.

Alteração 156
Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante, bem como, caso exista, o 
representante do responsável pelo 
tratamento, disponibilizam a documentação 
existente à autoridade de controlo, quando 
por esta solicitado.

3. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante, bem como, caso exista, o 
representante do responsável pelo 
tratamento, disponibilizam a documentação 
existente à autoridade de controlo, quando 
por esta solicitado, e, em formato 
eletrónico, ao titular dos dados.

Justificação

A política de privacidade deve ser comunicada ao titular dos dados, bem como à autoridade 
de controlo.

Alteração 157

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Autoridades públicas quando lidarem 
com dados que não sejam de natureza 
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pessoal e sensível, conforme referido no 
artigo 9.°, n.º 1, do presente regulamento.

Alteração 158
Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e 
requisitos aplicáveis à documentação 
referida no n.º 1, para ter em conta, 
nomeadamente, as obrigações do 
responsável pelo tratamento e do 
subcontratante e, caso exista, do 
representante do responsável pelo 
tratamento.

Suprimido

Justificação

Não há necessidade de mais especificações.

Alteração 159

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode elaborar formulários 
normalizados para a documentação 
referida no n.º 1. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

Suprimido

Alteração 160

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os 
critérios e as condições aplicáveis às 
medidas técnicas e organizativas referidas 
nos n.ºs 1 e 2, incluindo determinar em 
que consistem as técnicas mais recentes, 
para setores específicos e em situações 
específicas de tratamento de dados, 
nomeadamente atendendo à evolução das 
técnicas e a soluções de proteção da 
privacidade e dos dados desde a conceção, 
bem como por defeito, salvo se for 
aplicável o n.º 4.

Suprimido

Alteração 161

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode adotar, sempre que 
necessário, atos de execução, a fim de 
especificar os requisitos previstos nos n.ºs 
1 a 2 em diversas situações, tendo 
particularmente em vista:

Suprimido

(a) Impedir o acesso de pessoas não 
autorizadas aos dados pessoais;
(b) Impedir qualquer forma não 
autorizada de divulgação, leitura, 
reprodução, alteração, apagamento ou 
retirada de dados;
(c) Assegurar a verificação da licitude das 
operações de tratamento de dados.
Os atos de execução correspondentes são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
87.º, n.º 2.
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Alteração 162
Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em caso de violação de dados pessoais, 
o responsável pelo tratamento notifica 
desse facto a autoridade de controlo, sem 
demora injustificada e, sempre que 
possível, o mais tardar 24 horas após ter 
tido conhecimento da mesma. Caso a 
notificação à autoridade de controlo não 
seja transmitida no prazo de 24 horas, 
deve ser acompanhada de uma 
justificação razoável.

1. Em caso de violação de dados pessoais, 
suscetíveis de afetar seriamente a 
proteção dos dados pessoais ou a 
privacidade do titular dos dados, o 
responsável pelo tratamento notifica desse 
facto a autoridade de controlo, sem demora 
injustificada.

Justificação

Após uma violação de dados, a prioridade deve ser tomar as medidas adequadas para 
reduzir os prejuízos daí resultantes. Estipular um prazo explícito transfere a prioridade para 
a notificação.

Alteração 163

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A notificação referida no n.º 1 deve, pelo 
menos:

3. A notificação referida no n.º 1 deve, se 
possível:

Alteração 164
Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O responsável pelo tratamento 
documenta qualquer violação de dados 
pessoais, incluindo os factos relacionados 
com a mesma, os respetivos efeitos e a 
medida de reparação adotada. Essa 
documentação deve permitir à autoridade 
de controlo verificar o respeito do disposto 

4. O responsável pelo tratamento 
documenta qualquer violação de dados 
pessoais, incluindo os factos relacionados 
com a mesma, os respetivos efeitos e a 
medida de reparação adotada. Essa 
documentação deve permitir à autoridade 
de controlo verificar o respeito do disposto 
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no presente artigo. A documentação deve 
incluir apenas as informações necessárias 
para esse efeito.

no presente artigo e no artigo 30.º. A 
documentação deve incluir apenas as 
informações necessárias para esse efeito.

Justificação

O responsável pelo tratamento de dados tem de provar que tomou as medidas razoavelmente 
possíveis para evitar violações de dados e, por outro lado, demonstrar que geriu 
corretamente as violações ocorridas.

Alteração 165
Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e 
requisitos aplicáveis à determinação da 
violação de dados referida nos n.ºs 1 e 2, e 
às circunstâncias particulares em que um 
responsável pelo tratamento e um 
subcontratante são obrigados a notificar a 
violação de dados pessoais.

Suprimido

Justificação

Não há necessidade de mais especificações.

Alteração 166

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode definir um formato 
normalizado para essa notificação à 
autoridade de controlo, os procedimentos 
aplicáveis ao requisito de notificação, bem 
como o formulário e as modalidades para 
a documentação referida no n.º 4, 
incluindo os prazos para o apagamento 
das informações aí contidas. Os atos de 

Suprimido
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execução correspondentes são adotados 
em conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

Alteração 167
Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que a violação de dados pessoais 
for suscetível de afetar negativamente a 
proteção dos dados pessoais ou a 
privacidade do titular dos dados, o 
responsável pelo tratamento, após a 
notificação a que se refere o artigo 31.º, 
comunica a violação de dados pessoais à 
pessoa em causa sem demora injustificada.

1. Sempre que a violação de dados pessoais 
for suscetível de afetar seriamente a 
proteção dos dados pessoais ou a 
privacidade do titular dos dados, 
nomeadamente através de roubo ou 
usurpação de identidade, danos físicos, 
humilhação ou prejuízo significativos à 
reputação, o responsável pelo tratamento, 
após a notificação a que se refere o artigo 
31.º, comunica a violação de dados 
pessoais à pessoa em causa, de forma clara 
e concisa, sem demora injustificada.

Justificação

Há casos em que a cooperação do titular dos dados é fundamental para reduzir os efeitos 
adversos da violação de dados. Por exemplo, em caso de roubo do número do seu cartão de 
crédito, o titular dos dados é a única pessoa habilitada a distinguir os pagamentos devidos 
dos indevidos. Assim, a sua cooperação é ainda mais importante do que a notificação à 
autoridade. É, pois, muito importante acrescentar esses casos e conferir-lhes prioridade.

Alteração 168

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A comunicação ao titular dos dados 
referida no n.º 1 deve descrever a natureza 
da violação dos dados pessoais e incluir, 
pelo menos, as informações e 
recomendações previstas no artigo 31.º, n.º 
3, alíneas b) e c).

2. A comunicação ao titular dos dados 
referida no n.º 1 deve descrever a natureza 
da violação dos dados pessoais e incluir, 
pelo menos, as informações e 
recomendações previstas no artigo 31.º, 
n.º 3, alíneas b), c) e d).
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Alteração 169

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A comunicação de uma violação de 
dados pessoais ao seu titular não é exigida 
se o responsável pelo tratamento 
demonstrar cabalmente, a contento da 
autoridade de controlo, que tomou as 
medidas de proteção tecnológica 
adequadas e que estas foram aplicadas aos 
dados a que a violação diz respeito. Essas 
medidas de proteção tecnológica devem 
tornar os dados incompreensíveis para 
qualquer pessoa que não esteja autorizada a 
aceder a esses dados.

3. A comunicação de uma violação de 
dados pessoais ao seu titular não é exigida 
se a violação de dados não implicar um 
risco significativo de danos para os 
cidadãos e o responsável pelo tratamento 
demonstrar cabalmente, a contento da 
autoridade de controlo, que tomou as 
medidas de proteção tecnológica 
adequadas e que estas foram aplicadas aos 
dados a que a violação diz respeito. Essas 
medidas de proteção tecnológica devem 
tornar os dados incompreensíveis para 
qualquer pessoa que não esteja autorizada a 
aceder a esses dados.

Alteração 170
Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e 
requisitos aplicáveis às circunstâncias em 
que uma violação de dados pessoais seja 
suscetível de afetar negativamente os 
dados pessoais, tal como referido no n.º 1.

Suprimido

Justificação

No contexto da avaliação de impacto, a autoridade de proteção de dados tem todas as 
informações necessárias para determinar se as consequências de uma violação de dados são 
suscetíveis de afetar negativamente os dados pessoais ou a privacidade do respetivo titular.

Alteração 171
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Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode definir o formato da 
comunicação ao titular dos dados referida 
no n.º 1 e os procedimentos aplicáveis a 
essa comunicação. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

Suprimido

Alteração 172

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as operações de tratamento 
apresentem riscos específicos para os 
direitos e liberdades dos titulares de dados 
em virtude da sua natureza, do seu âmbito 
ou da sua finalidade, o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante, atuando 
em nome do responsável pelo tratamento, 
efetuam uma avaliação de impacto das 
operações de tratamento previstas sobre a 
proteção de dados pessoais.

1. Sempre que as operações de tratamento 
apresentem riscos específicos para os 
direitos e liberdades dos titulares de dados 
em virtude da sua natureza, do seu âmbito 
ou da sua finalidade, ou sempre que o 
tratamento tenha lugar como um projeto 
de infraestruturas do setor público, o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante, atuando em nome do 
responsável pelo tratamento, efetuam uma 
avaliação de impacto das operações de 
tratamento previstas sobre a proteção de 
dados pessoais.

Alteração 173

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. As seguintes operações de tratamento, 
em especial, apresentam os riscos 
específicos referidos no n.º 1:

2. As seguintes operações de tratamento 
apresentam os riscos específicos referidos 
no n.º 1:
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Justificação

A lista das operações de tratamento de dados sujeitas a um estudo de impacto, prevista no 
artigo 33.º, n.º 2, encontra-se formulada em termos gerais. Na observância do princípio da 
proporcionalidade, e a fim de obter segurança jurídica, a referida lista deve ser restritiva.

Alteração 174

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – alínea (b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O tratamento de informações sobre a 
orientação sexual, saúde, raça e origem 
étnica, ou destinadas à prestação de 
cuidados de saúde, investigações 
epidemiológicas, ou inquéritos relativos a 
doenças mentais ou infecciosas, sempre 
que os dados forem tratados com vista a 
adotar medidas ou decisões em grande 
escala visando pessoas específicas;

(b) O tratamento de informações sobre a 
orientação sexual, saúde, opiniões 
políticas, crenças religiosas, condenações 
penais, raça e origem étnica, ou destinadas 
à prestação de cuidados de saúde, 
investigações epidemiológicas, ou 
inquéritos relativos a doenças mentais ou 
infecciosas, sempre que os dados forem 
tratados com vista a adotar medidas ou 
decisões em grande escala visando pessoas 
específicas;

Alteração 175

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A avaliação deve incluir, pelo menos, 
uma descrição geral das operações de 
tratamento de dados previstas, uma 
avaliação dos riscos sobre os direitos e 
liberdades dos titulares de dados, as 
medidas previstas para fazer face aos 
riscos, as garantias, medidas de segurança 
e mecanismos para assegurar a proteção 
dos dados pessoais e demonstrar a 
conformidade com o presente regulamento, 
tendo em conta os direitos e os legítimos 
interesses das pessoas em causa e de 
terceiros.

3. A avaliação deve incluir, pelo menos, 
uma descrição geral das operações de 
tratamento de dados previstas, uma 
avaliação dos riscos sobre os direitos e 
liberdades dos titulares de dados, as 
medidas previstas para fazer face aos 
riscos, as garantias, medidas de segurança 
e mecanismos para assegurar a proteção 
dos dados pessoais e demonstrar a 
conformidade com o presente regulamento, 
tendo em conta os direitos e os legítimos 
interesses das pessoas em causa e de 
terceiros e tendo também em conta as 
tecnologias e os processos modernos que 
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podem melhorar a privacidade dos 
cidadãos.

Alteração 176

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O responsável pelo tratamento solicita a 
opinião dos titulares de dados ou dos seus 
representantes sobre o tratamento 
previsto, sem prejuízo da proteção dos 
interesses comerciais ou públicos ou da 
segurança das operações de tratamento de 
dados.

Suprimido

Justificação

A imposição, aos responsáveis pelo tratamento, de uma obrigação geral de consulta dos 
titulares de dados, independentemente do setor em causa, antes de qualquer operação de 
tratamento de dados, parece desproporcionada.

Alteração 177

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Sempre que o responsável pelo 
tratamento for uma autoridade ou um 
organismo público e o tratamento for 
realizado em execução de uma obrigação 
jurídica, em conformidade com o artigo 
6.º, n.º 1, alínea a), que preveja regras e 
procedimentos relativos aos tratamentos e 
regulados pelo direito da União, não são 
aplicáveis os n.ºs 1 a 4, salvo se os 
Estados-Membros considerarem 
necessário realizar essa avaliação 
previamente às atividades de tratamento.

Suprimido

Alteração 178
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Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão pode definir normas e 
procedimentos para a realização, 
verificação e auditoria da avaliação 
referida no n.º 3. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

Suprimido

Alteração 179

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
melhor especificar os critérios e requisitos 
aplicáveis à determinação do nível 
elevado de risco específico referido no n.º 
2, alínea b).

Suprimido

Alteração 180

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante designam um delegado para 
a proteção de dados sempre que:

1. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante devem designar um 
delegado para a proteção de dados sempre 
que:

Justificação

A nomeação de um DPD deve ser encorajada mas não obrigatória pois tal criaria obrigações 
financeiras e administrativas desproporcionadas a organizações cujas atividades não 
apresentam riscos substanciais para a privacidade do titular de dados. A presente alteração 
articula-se com as alterações do Grupo ECR ao artigo 79.°, que asseguram que as APD 
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tomem em consideração a presença ou ausência de um DPD quando se ponderem sanções 
administrativas e conferem às APD o poder de nomear DPD como forma de sanção 
administrativa.

Alteração 181

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – alínea (b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O tratamento for efetuado por uma 
empresa com 250 assalariados ou mais; 
ou

Suprimido

Alteração 182
Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No caso referido no n.º 1, alínea b), um 
grupo de empresas pode designar um 
delegado para a proteção de dados.

Suprimido

Justificação

Após a supressão do n.º 1, alínea b), este número deixa de fazer sentido.

Alteração 183

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante designam o delegado para a 
proteção de dados com base nas suas 
qualidades profissionais e, em especial, nos 
seus conhecimentos especializados no 
domínio da legislação e das práticas a nível 
da proteção de dados, e na sua capacidade 
para cumprir as funções referidas no artigo 
37.º. O nível de conhecimentos 

5. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante designam o delegado para a 
proteção de dados com base nas suas 
qualidades profissionais e, em especial, nos 
seus conhecimentos especializados no 
domínio da legislação e das práticas a nível 
da proteção de dados, e na sua capacidade 
para cumprir as funções referidas no artigo 
37.º. O nível de conhecimentos 
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especializados necessários é determinado, 
em particular, em função do tratamento de 
dados realizado e da proteção exigida para 
os dados pessoais tratados pelo responsável 
pelo tratamento ou pelo subcontratante.

especializados necessários é determinado, 
em particular, em função do tratamento de 
dados realizado e da proteção exigida para 
os dados pessoais tratados pelo responsável 
pelo tratamento ou pelo subcontratante. 
Devem ser concedidos ao delegado para a 
proteção de dados tempo e recursos 
suficientes para o desempenho das suas 
funções.

Alteração 184

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante designam um delegado para 
a proteção de dados pelo período mínimo 
de dois anos. O mandato do delegado para 
a proteção de dados pode ser renovado. No 
decurso do seu mandato, o delegado para 
a proteção de dados apenas pode ser 
exonerado se tiver deixado de cumprir as 
condições exigidas para o exercício das 
suas funções.

7. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante designam um delegado para 
a proteção de dados pelo período mínimo 
de dois anos. O mandato do delegado para 
a proteção de dados pode ser renovado.

Justificação

Deve ser possível exonerar o DPD, como qualquer outro funcionário, se não executar as 
tarefas definidas pela direção. É esta que decide se está ou não satisfeita com a pessoa que 
contratou.

Alteração 185

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os titulares de dados têm o direito de 
contactar o delegado para a proteção de 
dados sobre todos os assuntos relacionados 
com o tratamento dos seus dados pessoais 
e de solicitar o exercício dos direitos que 

10. Os titulares de dados têm o direito de 
contactar o delegado para a proteção de 
dados sobre todos os assuntos relacionados 
com o exercício dos direitos que lhe 
confere o presente regulamento.
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lhe confere o presente regulamento.

Alteração 186
Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e 
requisitos aplicáveis às atividades 
principais do responsável pelo tratamento 
ou do subcontratante, referidas no n.º 1, 
alínea c), bem como os critérios aplicáveis 
às qualidades profissionais do delegado 
para a proteção de dados referidas no n.º 
5.

Suprimido

Justificação

Estas especificações adicionais são desnecessárias.

Alteração 187
Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os 
critérios e requisitos aplicáveis às 
atribuições, certificação, estatuto, 
competências e recursos do delegado para 
a proteção de dados referidos no n.º 1.

Suprimido

Justificação

Não há necessidade de mais especificações.
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Alteração 188
Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O primado do Estado de direito, a 
legislação relevante em vigor, geral ou 
setorial, incluindo no que respeita à 
segurança pública, à defesa, à segurança 
nacional e ao direito penal, às regras 
profissionais e às medidas de segurança 
que são respeitadas nesse país ou por essa 
organização internacional, bem como a 
existência de direitos efetivos e oponíveis, 
incluindo vias de recurso administrativo e 
judicial para os titulares de dados, 
nomeadamente para as pessoas residentes 
na União cujos dados pessoais sejam 
objeto de transferência;

(a) O primado do Estado de direito, a 
legislação relevante em vigor, geral ou 
setorial, incluindo no que respeita à 
segurança pública, à defesa, à segurança
nacional e ao direito penal, às regras 
profissionais e às medidas de segurança 
que são respeitadas nesse país ou por essa 
organização internacional, bem como a 
existência de precedentes jurisprudenciais
e direitos efetivos e oponíveis, incluindo 
vias de recurso administrativo e judicial 
para os titulares de dados, nomeadamente 
para as pessoas residentes na União cujos 
dados pessoais sejam objeto de 
transferência;

Justificação

Em certos países, as decisões precedentes dos tribunais são altamente relevantes (por 
exemplo, nos países de direito consuetudinário).

Alteração 189
Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão publica no Jornal Oficial da 
União Europeia uma lista dos países 
terceiros, territórios e setores de tratamento 
num país terceiro e de organizações 
internacionais relativamente aos quais 
tenha declarado, mediante decisão, que 
asseguram ou não um nível de proteção 
adequado.

7. A Comissão publica no Jornal Oficial da 
União Europeia e no seu sítio Web uma 
lista dos países terceiros, territórios e 
setores de tratamento num país terceiro e 
de organizações internacionais 
relativamente aos quais tenha declarado, 
mediante decisão, que asseguram ou não 
um nível de proteção adequado.

Justificação

O sítio Web torna mais fácil a atualização e, em muitos casos, a localização.
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Alteração 190

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que a Comissão não tenha 
tomado qualquer decisão nos termos do 
artigo 41.º, um responsável pelo tratamento 
ou um subcontratante só pode transferir 
dados pessoais para um país terceiro ou 
uma organização internacional se tiver 
apresentado garantias adequadas quanto à 
proteção de dados pessoais num 
instrumento juridicamente vinculativo.

1. Sempre que a Comissão não tenha 
tomado qualquer decisão nos termos do 
artigo 41.º, um responsável pelo tratamento 
ou um subcontratante só pode transferir 
dados pessoais para um país terceiro ou 
uma organização internacional se tiver 
apresentado garantias adequadas quanto à 
proteção de dados pessoais num 
instrumento juridicamente vinculativo, e se 
apropriado no seguimento de uma 
avaliação de impacto se o responsável 
pelo tratamento ou o subcontratante tiver 
assegurado que o destinatário dos dados 
num país terceiro mantém níveis elevados 
de proteção de dados.

Justificação

A presente alteração é coerente com as alterações do Grupo ECR, destinadas a incentivar os 
responsáveis pelo tratamento de dados a terem níveis elevados de proteção de dados, 
encorajando-os a efetuar uma avaliação de impacto, a título facultativo.

Alteração 191

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Cláusulas-tipo de proteção de dados, 
adotadas em conformidade com as
alíneas a) e b), entre o responsável pelo 
tratamento de dados ou o subcontratante 
e o destinatário dos dados situado num 
país terceiro, que podem incluir os termos 
normais para transferências subsequentes 
para um destinatário situado num país 
terceiro;
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Justificação

O estudo do Departamento de Política do Parlamento sobre a reforma do pacote de medidas 
para a proteção de dados salienta que, nos termos do regulamento proposto, as 
cláusulas-tipo não abrangem os acordos entre subcontratantes e seus subcontratantes. Esta 
lacuna pode prejudicar, de forma significativa, as empresas da UE, nomeadamente novas 
empresas tecnológicas. A presente alteração pretende colmatar esta lacuna.

Alteração 192

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) A transferência for necessária para 
efeitos dos interesses legítimos do 
responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante, que não seja qualificada 
como frequente ou maciça e que o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante tenha avaliado todas as 
circunstâncias relativas à operação de 
transferência de dados ou ao conjunto de 
operações de transferência de dados e, com 
base nessa avaliação, tiver apresentado 
garantias adequadas quanto à proteção de 
dados pessoais, se for caso disso.

(h) A transferência for necessária para 
efeitos dos interesses legítimos do 
responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante, que não seja qualificada 
como frequente ou maciça, ou que, antes 
dessa transferência, os dados pessoais já 
tenham sido divulgados no país terceiro, e 
que o responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante tenha avaliado todas as 
circunstâncias relativas à operação de 
transferência de dados ou ao conjunto de 
operações de transferência de dados e, com 
base nessa avaliação, tiver apresentado 
garantias adequadas quanto à proteção de 
dados pessoais, se for caso disso.

Alteração 193

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os 
«motivos importantes de interesse 
público» na aceção do n.º 1, alínea d), 
bem como os critérios e requisitos 
aplicáveis às garantias adequadas 

Suprimido
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referidos no n.º 1, alínea h).

Alteração 194
Proposta de regulamento
Artigo 62

Texto da Comissão Alteração

Artigo 62.º Suprimido
Atos de execução

1. A Comissão pode adotar atos de 
execução para:
(a) Decidir sobre a aplicação correta do 
presente regulamento em conformidade 
com os seus objetivos e requisitos 
relativamente a matérias comunicadas 
pelas autoridades de controlo nos termos 
do artigo 58.º ou do artigo 61.º, a respeito 
de uma matéria em relação à qual tenha 
sido adotada uma decisão fundamentada 
nos termos do artigo 60.º, n.º 1, ou a 
respeito de uma matéria em relação à 
qual uma autoridade de controlo omita 
submeter um projeto de medida e tenha 
indicado que tenciona não se conformar 
com o parecer da Comissão adotado nos 
termos do artigo 59.º;
(b) Decidir, no prazo fixado no artigo 59.º, 
n.º 1, sobre a aplicabilidade geral de 
projetos de cláusulas-tipo de proteção de 
dados, tal como referidas no artigo 58.º, 
n.º 2, alínea d); 
(c) Especificar o formato e os 
procedimentos para a aplicação do 
mecanismo de controlo da coerência 
previsto na presente secção; 
(d) Especificar as modalidades de 
intercâmbio eletrónico de informações 
entre as autoridades de controlo e entre 
estas autoridades de controlo e o Comité 
Europeu para a Proteção de Dados, 
nomeadamente o formato normalizado 
referido no artigo 58.º, n.ºs 5, 6 e 8. 
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Os atos de execução correspondentes são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
87.º, n.º 2. 
2. Por imperativos urgentes devidamente 
justificados relacionados com os 
interesses de titulares de dados referidos 
no n.º 1, alínea a), a Comissão pode 
adotar atos de execução imediatamente 
aplicáveis, em conformidade com o 
procedimento referido no artigo 87.º, n.º 
3. Esses atos permanecem em vigor por 
um período não superior a 12 meses.
3. A falta ou a adoção de uma medida nos 
termos da presente secção não prejudica 
qualquer outra medida adotada pela 
Comissão ao abrigo dos Tratados.

Justificação

Não é sensato sobrecarregar a Comissão com essas funções, que podem ser abordadas de 
forma mais eficaz pelo Comité Europeu para a Proteção de Dados.

Alteração 195
Proposta de regulamento
Artigo 63-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 63.º-A
Procedimentos de recurso

(1) Sem prejuízo das competências do 
Tribunal de Justiça Europeu, o Comité 
Europeu para a Proteção de Dados pode 
emitir pareceres vinculativos se: 
(a) Um titular de dados ou um 
responsável pelo tratamento de dados 
recorrer por motivo de aplicação 
incoerente do presente regulamento nos 
Estados-Membros; ou
(b) Um projeto de medida da autoridade 
competente tiver passado por todo o 
mecanismo de controlo da coerência 
descrito na presente Secção sem ter ainda 
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sido considerado coerente com a 
aplicação do presente regulamento em 
toda a UE.
(2) Antes de emitir esse parecer, o Comité 
Europeu para a Proteção de Dados deve 
ter em consideração todas as informações 
que sejam do conhecimento da autoridade 
de proteção de dados competente, 
incluindo os pontos de vista das partes 
interessadas.

Justificação

Sem prejuízo da competência da autoridade de proteção de dados do país do estabelecimento 
principal, é necessária uma medida suplementar para garantir a coerência no conjunto do 
mercado inteiro, na remota eventualidade de existir uma medida tão controversa que impeça 
o mecanismo de controlo da coerência de gerar um consenso alargado.

Alteração 196
Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Emitir pareceres relativos aos projetos 
de decisão das autoridades de controlo nos 
termos do mecanismo de controlo da 
coerência referido no artigo 57.º;

(d) Emitir pareceres relativos aos projetos 
de decisão das autoridades de controlo nos 
termos do mecanismo de controlo da 
coerência referido no artigo 57.º e no 
artigo 63.º-A;

Justificação

A presente alteração é coerente com o novo artigo 63.º-A.

Alteração 197

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo de qualquer outra via de 
recurso administrativo ou judicial, todos os 
titulares de dados têm o direito de 
apresentar queixa a uma autoridade de 
controlo em qualquer Estado-Membro se 

1. Sem prejuízo de qualquer outra via de 
recurso administrativo ou judicial, todos os
titulares de dados têm o direito de 
apresentar queixa a uma autoridade de 
controlo em qualquer Estado-Membro se 
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considerarem que o tratamento dos seus 
dados pessoais não respeita o presente 
regulamento.

considerarem que o tratamento dos seus 
dados pessoais não respeita o presente 
regulamento. Esta queixa não deve infligir 
custos ao titular de dados.

Alteração 198

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Qualquer organismo, organização ou 
associação que vise proteger os direitos e 
interesses dos titulares de dados em 
relação à proteção dos seus dados 
pessoais e que esteja devidamente 
constituído ao abrigo do direito de um 
Estado-Membro, tem o direito de 
apresentar queixa a uma autoridade de 
controlo em qualquer Estado-Membro por 
conta de uma ou mais pessoas em causa, 
se considerar que os direitos de que 
beneficia um titular de dados por força do 
presente regulamento foram violados na 
sequência do tratamento dos seus dados 
pessoais.

Suprimido

Alteração 199

Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer pessoa singular ou coletiva 
tem o direito de ação judicial contra todas 
as decisões de uma autoridade competente 
que lhe digam respeito.

1. Sem prejuízo do procedimento descrito 
no artigo 63.º-A (novo), qualquer pessoa 
singular ou coletiva, incluindo qualquer 
responsável pelo tratamento de dados e 
subcontratante, tem o direito de ação 
judicial contra todas as decisões de uma 
autoridade competente que lhe digam 
respeito ou que a afetem.
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Justificação

A presente alteração é fundamental para esclarecer o princípio básico de que os 
responsáveis pelo tratamento de dados podem recorrer a uma ação judicial quando forem 
afetados por decisões, mesmo quando eles próprios não forem os sujeitos diretos da decisão 
de uma autoridade nacional.

Alteração 200

Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Qualquer titular de dados afetado por 
uma decisão de uma autoridade de 
controlo de um Estado-Membro diferente 
daquela da sua residência habitual, pode 
solicitar à autoridade de controlo do 
Estado-Membro onde reside 
habitualmente que intente uma ação em 
seu nome contra a autoridade de controlo 
competente do outro Estado-Membro.

Suprimido

Justificação

Esta possibilidade não traz qualquer mais-valia para os cidadãos e pode comprometer o bom 
desenrolar da colaboração das autoridades de controlo no âmbito do mecanismo de controlo 
da coerência.

Alteração 201

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer organismo, organização ou 
associação referido no artigo 73.º, n.º 2, 
está habilitado a exercer os direitos 
previstos nos artigos 74.º e 75.º, por conta 
de um ou mais titulares de dados.

Suprimido

Alteração 202
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Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer pessoa que tenha sofrido um 
prejuízo devido ao tratamento ilícito ou 
outro ato incompatível com o presente 
regulamento, tem o direito de receber uma 
indemnização do responsável pelo 
tratamento ou do subcontratante pelo 
prejuízo sofrido.

1. Qualquer pessoa que tenha sofrido um 
prejuízo material ou imaterial devido ao 
tratamento ilícito, incluindo colocação em 
listas negras, ou outro ato incompatível 
com o presente regulamento, tem o direito 
de receber uma indemnização do 
responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante pelo prejuízo sofrido ou por 
qualquer dano emocional.

Alteração 203
Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros estabelecem as 
disposições relativas às sanções aplicáveis 
a infrações ao disposto no presente 
regulamento e tomam todas as medidas 
necessárias para assegurar a sua execução, 
incluindo quando o responsável pelo 
tratamento não respeitou a obrigação de 
designar um representante. As sanções 
previstas devem ser efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas.

1. Os Estados-Membros estabelecem as 
disposições relativas às sanções aplicáveis 
a infrações ao disposto no presente 
regulamento e tomam todas as medidas 
necessárias para assegurar a sua execução, 
incluindo quando o responsável pelo 
tratamento não respeitou a obrigação de 
designar um representante. As sanções 
previstas devem ser efetivas, coerentes,
proporcionadas e dissuasivas.

Justificação

As sanções têm de ser aplicadas de forma coerente em toda a União Europeia.

Alteração 204

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada autoridade de controlo deve estar 
habilitada a aplicar sanções administrativas 
em conformidade com o presente artigo.

1. Cada autoridade de controlo competente
deve estar habilitada a aplicar sanções 
administrativas em conformidade com o 
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presente artigo.

Alteração 205

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A sanção administrativa deve ser, em 
cada caso, efetiva, proporcionada e 
dissuasiva. O montante da sanção 
administrativa é fixado tendo devidamente 
em conta a natureza, a gravidade e a 
duração da violação, o caráter intencional 
ou negligente da infração, o grau de 
responsabilidade da pessoa singular ou 
coletiva em causa e as infrações por ela 
anteriormente cometidas, as medidas 
técnicas e organizativas e os procedimentos 
aplicados nos termos do artigo 23.º, bem 
como o grau de cooperação com a 
autoridade de controlo a fim de sanar a 
violação.

2. A sanção administrativa deve ser, em 
cada caso, efetiva, proporcionada, não 
discriminatória e dissuasiva. O montante 
da sanção administrativa é fixado tendo 
devidamente em conta a natureza, a 
gravidade e a duração da violação, o 
caráter intencional ou negligente da 
infração, a categoria especial de dados 
pessoais, o grau de danos ou risco de 
danos criado pela violação, o grau de
responsabilidade da pessoa singular ou 
coletiva em causa e as infrações por ela 
anteriormente cometidas, as medidas 
técnicas e organizativas e os procedimentos 
aplicados nos termos do artigo 23.º, bem 
como o grau de cooperação com a 
autoridade de controlo a fim de sanar a 
violação. Se apropriado, a autoridade 
responsável pela proteção de dados fica 
também habilitada a exigir que um 
delegado para a proteção de dados seja 
nomeado, se o organismo, organização ou 
associação tiver optado por não o fazer. 

Justificação

A presente alteração pretende assegurar que violações deliberadas ou imprudentes mereçam 
sanções mais pesadas do que violações meramente negligentes. O pacote de alterações 
relativo às sanções administrativas destina-se a assegurar que a sanção é proporcional à 
conduta e que as sanções mais punitivas são reservadas às faltas mais graves. A 
possibilidade da APD exigir a nomeação de um DPD também se destina a assegurar a 
proporcionalidade no plano das sanções.

Alteração 206

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Os fatores agravantes devem incluir, 
em especial:
(a) Violações repetidas cometidas em 
negligência grosseira da legislação 
aplicável;
(b) Recusa em colaborar ou obstrução ao 
processo de execução;
(c) Violações que são deliberadas, graves 
e suscetíveis de causar prejuízos 
significativos;
(d) Uma avaliação de impacto sobre a 
proteção de dados não foi efetuada;
(e) Um delegado para a proteção de dados 
não foi nomeado.

Alteração 207

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os fatores atenuantes devem incluir:
(a) Adoção de medidas pelas pessoas 
singulares ou coletivas para assegurar o 
cumprimento das obrigações pertinentes;
(b) Incerteza real quanto ao facto de a 
atividade constituir uma violação das 
obrigações pertinentes;
(c) Cessação imediata da violação após 
conhecimento da mesma;
(d) Colaboração com todos os processos 
de execução;
(e) Uma avaliação de impacto sobre a 
proteção de dados foi efetuada;
(f) Um delegado para a proteção de dados 
foi nomeado.
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Alteração 208

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade de controlo aplica uma 
multa até 250.000 EUR ou, no caso de 
uma empresa, até 0,5% do seu volume de 
negócios mundial anual, a quem, de 
forma intencional ou negligente:

Suprimido

(a) Não estabeleça os mecanismos que 
permitam aos titulares de dados 
apresentar pedidos ou não responda 
atempadamente ou não o faça no formato 
exigido às pessoas em causa, nos termos 
do artigo 12.º, n.ºs 1 e 2;
(b) Cobre uma taxa pelas informações ou 
respostas aos pedidos dos titulares de 
dados, em violação do artigo 12.º, n.º 4;

Justificação

Ver o artigo 79.º, n.º 3.

Alteração 209

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A autoridade de controlo aplica uma 
multa até 500 000 EUR ou, no caso de 
uma empresa, até 1% do seu volume de 
negócios mundial anual, a quem, de 
forma intencional ou negligente:

Suprimido

(a) Não forneça as informações, forneça 
informações incompletas ou não forneça 
as informações de forma suficientemente 
transparente ao titular dos dados, nos 
termos dos artigos 11.º, 12.º, n.º 3 e artigo 
14.º;
(b) Não faculte o acesso ao titular dos 
dados, não retifique os dados pessoais nos 
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termos dos artigos 15.º e 16.º, ou não 
comunique as informações relevantes ao 
destinatário, nos termos do artigo 13.º;
(c) Não respeite o direito a ser esquecido 
ou de apagamento, não aplique 
mecanismos para assegurar o 
cumprimento dos prazos ou não tome 
todas as medidas necessárias para 
informar terceiros do pedido do titular de 
dados de apagamento de quaisquer 
ligações, cópia ou reprodução dos dados 
pessoais, nos termos do artigo 17.º;
(d) Não forneça uma cópia dos dados 
pessoais em formato eletrónico ou impeça 
o titular dos dados de transferir os seus 
dados pessoais para outra aplicação, em 
violação do artigo 18.º; 
(e) Não defina, ou não defina de forma 
suficiente, as obrigações dos responsáveis 
conjuntos pelo tratamento, nos termos do 
artigo 24.º;
(f) Não conserve, ou não o faça de forma 
suficiente, a documentação nos termos do 
artigo 28.º, do artigo 31.º, n.º 4, e do 
artigo 44.º, n.º 3;
(g) Não respeite, nos casos que não 
envolvam categorias especiais de dados, 
nos termos dos artigos 80.º, 82.º e 83.º, as 
regras em matéria de liberdade de 
expressão, as regras sobre o tratamento de 
dados pessoais em matéria laboral ou as 
condições para o tratamento de dados 
para fins de investigação histórica, 
estatística e científica.

Justificação

Ver o artigo 79.º, n.º 3.

Alteração 210

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. A autoridade de controlo aplica uma 
multa até 1 000 000 EUR ou, no caso de 
uma empresa, até 2% do seu volume de 
negócios mundial anual, a quem, de 
forma intencional ou negligente:

Suprimido

(a) Proceda ao tratamento de dados 
pessoais sem fundamento jurídico ou sem 
fundamento jurídico suficiente para esse 
fim ou não cumpra as condições relativas 
ao consentimento, nos termos dos artigos 
6.º, 7.º e 8.º;
(b) Proceda ao tratamento de categorias 
especiais de dados em violação dos artigos 
9.º e 81.º;
(c) Não respeite uma oposição ou não se 
conforme com a obrigação prevista no 
artigo 19.º;
(d) Não respeite as condições relativas a 
medidas baseadas na definição de perfis, 
nos termos do artigo 20.º; 
(e) Não adote regras internas ou não 
execute medidas adequadas para 
assegurar e comprovar o respeito das 
obrigações previstas nos artigos 22.º, 23.º 
e 30.º;
(f) Não designe um representante, nos 
termos do artigo 25.º;
(g) Efetue ou dê instruções para o 
tratamento de dados pessoais em violação 
das obrigações relacionadas com o 
tratamento por conta de um responsável, 
nos termos dos artigos 26.º e 27.º;
(h) Não assinale ou não notifique uma 
violação de dados pessoais, ou não 
notifique de forma atempada ou completa 
a violação de dados à autoridade de 
controlo ou ao titular dos dados, nos 
termos dos artigos 31.º e 32.º;
(i) Não realize uma avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados ou efetue o 
tratamento de dados pessoais sem 
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autorização prévia ou consulta prévia da 
autoridade de controlo, nos termos dos 
artigos 33.º e 34.º;
(j) Não designe um delegado para a 
proteção de dados ou não assegure as 
condições para o cumprimento das suas 
funções, nos termos dos artigos 35.º, 36.º e 
37.º;
(k) Utilize indevidamente um selo ou uma 
marca de proteção de dados na aceção do 
artigo 39.º;
(l) Efetue ou dê instruções para efetuar 
uma transferência de dados para um país 
terceiro ou uma organização 
internacional que não seja autorizada por 
uma decisão de adequação, ou por 
garantias adequadas, ou por uma 
derrogação, nos termos dos artigos 40.º a 
44.º;
(m) Não respeite uma ordem de proibição, 
temporária ou definitiva, relativa ao 
tratamento ou à suspensão de fluxos de 
dados, emitida pela autoridade de 
controlo, nos termos do artigo 53.º, n.º 1; 
(n) Não respeite as obrigações de 
assistência, de resposta ou de prestação de 
informações pertinentes à autoridade de 
controlo, ou de lhe facultar o acesso às 
instalações, nos termos do artigo 28.º, n.º 
3, do artigo 29.º, do artigo 34.º, n.º 6 e do 
artigo 53.º, n.º 2;
(o) Não respeite as regras de proteção do 
sigilo profissional, nos termos do artigo 
84.º.

Justificação

Ver o artigo 79.º, n.º 3.

Alteração 211

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

7. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
atualizar os montantes das multas 
administrativas previstas nos n.ºs 4, 5 e 6, 
tendo em conta os critérios referidos no 
n.º 2.

Suprimido

Justificação

Ver o artigo 79.º, n.º 3.

Alteração 212
Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Nos limites do presente regulamento, e 
em conformidade com o artigo 9.º, n.º 2, 
alínea h), o tratamento de dados pessoais 
relativos à saúde deve ter por base o direito 
da União ou a legislação de um 
Estado-Membro, que deve prever medidas 
adequadas e específicas que garantam os 
interesses legítimos do titular de dados, e 
ser necessário:

1. Nos limites do presente regulamento, e 
em conformidade com o artigo 9.º, n.º 2, 
alínea h), o tratamento de dados pessoais 
relativos à saúde deve ter por base o direito 
da União ou a legislação de um 
Estado-Membro, que deve prever medidas 
adequadas, coerentes e específicas que 
garantam os interesses legítimos do titular 
de dados, e ser necessário:

Justificação

O aditamento do requisito de coerência permite que a legislação dos Estados-Membros tenha 
um menor grau de liberdade, tendo em conta o objetivo do mercado único.

Alteração 213
Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente outras 

Suprimido
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razões de interesse público no domínio da 
saúde pública na aceção do n.º 1, alínea 
b), bem como o tratamento de dados 
pessoais para os efeitos referidos no n.º 1.

Justificação

Não há necessidade de mais especificações.

Alteração 214

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nos limites do presente regulamento, os 
Estados-Membros podem adotar, por via 
legislativa, regras específicas para o 
tratamento de dados pessoais dos 
assalariados no contexto laboral, 
nomeadamente para efeitos de 
recrutamento, celebração do contrato de 
trabalho, incluindo o respeito das 
obrigações previstas por lei ou por 
convenções coletivas, gestão, planeamento 
e organização do trabalho, saúde e 
segurança no trabalho, para efeitos de 
exercício e gozo, individual ou coletivo, 
dos direitos e benefícios relacionado com o 
emprego, bem como para efeitos de 
cessação da relação de trabalho.

1. Nos limites do presente regulamento, os 
Estados-Membros podem adotar, por via 
legislativa ou convenção coletiva entre
empregadores e trabalhadores, regras 
específicas para o tratamento de dados 
pessoais dos assalariados no contexto 
laboral, nomeadamente para efeitos de 
recrutamento, celebração do contrato de 
trabalho, incluindo o respeito das 
obrigações previstas por lei ou por 
convenções coletivas, gestão, planeamento 
e organização do trabalho, saúde e 
segurança no trabalho, condenação penal,
para efeitos de exercício e gozo, individual 
ou coletivo, dos direitos e benefícios 
relacionado com o emprego, bem como 
para efeitos de cessação da relação de 
trabalho. O presente regulamento deve, em 
conformidade com os princípios do 
artigo 5.°, respeitar as convenções 
coletivas relativas à regulamentação 
descentralizada do tratamento de dados 
pelo empregador concluídas nos termos 
do presente regulamento.

Alteração 215

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os 
critérios e os requisitos aplicáveis às 
garantias relativas ao tratamento de dados 
pessoais para os efeitos previstos no n.º 1.

3. O presente regulamento reconhece o 
papel dos parceiros sociais. Nos 
Estados-Membros onde se deixou ao 
critério das partes no mercado de trabalho 
a regulamentação dos salários e de outras 
condições de trabalho através de 
convenções coletivas, as obrigações e os 
direitos dos parceiros sociais decorrentes 
das convenções coletivas devem ser 
tomados em especial consideração 
aquando da aplicação do artigo 6.°, n.º 1, 
alínea f).

Alteração 216
Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os 
critérios e os requisitos aplicáveis ao 
tratamento de dados pessoais para os 
efeitos referidos nos n.ºs 1 e 2, bem como 
quaisquer restrições necessárias dos 
direitos de informação e de acesso do 
titular dos dados, e especificar mais 
detalhadamente as condições e garantias 
aplicáveis aos direitos do titular dos dados 
nas circunstâncias em causa.

Suprimido

Justificação

Não há necessidade de mais especificações.

Alteração 217

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros podem adotar 
medidas específicas para regulamentar o 
tratamento de dados pessoais para fins 
históricos, estatísticos ou científicos, 
respeitando ao mesmo tempo as 
disposições dos n.ºs 1 e 2 do presente 
artigo, bem como a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia.

Alteração 218

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Um Estado-Membro que adote 
medidas específicas nos termos do artigo 
83.°, n.º 3-A, deve informar a Comissão 
das medidas adotadas antes da data 
indicada no artigo 91.°, n.º 2, e deve 
informá-la igualmente, sem demora 
injustificada, das eventuais alterações 
numa fase posterior dessas medidas.

Alteração 219
Proposta de regulamento
Artigo 84 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro notifica a 
Comissão das disposições que adotar nos 
termos do n.º 1, o mais tardar na data 
prevista no artigo 91.º, n.º 2 e, sem demora, 
qualquer alteração subsequente das 
mesmas.

2. Cada Estado-Membro notifica a 
Comissão das disposições que adotar nos 
termos do n.º 1, de modo a que a 
Comissão verifique a coerência com as 
disposições dos restantes 
Estados-Membros, o mais tardar na data 
prevista no artigo 91.º, n.º 2 e, sem demora, 
qualquer alteração subsequente das 
mesmas.
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Justificação

O mercado único requer que o presente regulamento seja aplicado de forma coerente.

Alteração 220
Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 6.º, n.º 5, o artigo 8.º, n.º 3, o artigo 
9.º, n.º 3, o artigo 12.º, n.º 5, o artigo 14.º, 
n.º 7, o artigo 15.º, n.º 3, o artigo 17.º, 
n.º 9, o artigo 20.º, n.º 6, o artigo 22.º, n.º 
4, o artigo 23.º, n.º 3, o artigo 26.º, n.º 5, o 
artigo 28.º, n.º 5, o artigo 30.º, n.º 3, o 
artigo 31.º, n.º 5, o artigo 32.º, n.º 5, o 
artigo 33.º, n.º 6, o artigo 34.º, n.º 8, o 
artigo 35.º, n.º 11, o artigo 37.º, n.º 2, o 
artigo 39.º, n.º 2, o artigo 43.º, n.º 3, o 
artigo 44.º, n.º 7, o artigo 79.º, n.º 6, o 
artigo 81.º, n.º 3, o artigo 82.º, n.º 3 e o 
artigo 83.º, n.º 3, é conferida à Comissão 
por um período indeterminado a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento.

2. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 8.º, n.º 3, o artigo 9.º, n.º 3, o 
artigo 12.º, n.º 5, o artigo 20.º, n.º 5, o 
artigo 23.º, n.º 3, o artigo 30.º, n.º 3, o 
artigo 33.º, n.º 6, o artigo 34.º, n.º 8, o 
artigo 39.º, n.º 2, o artigo 43.º, n.º 3, o 
artigo 44.º, n.º 7, o artigo 79.º, n.º 7, e o 
artigo 82.º, n.º 3, é conferida à Comissão 
por um período indeterminado a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento.

Justificação

É necessário assegurar a coerência com as alterações que suprimiram esses poderes. Cada 
correção do número referido corresponde a um erro de digitação detetado.

Alteração 221
Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 6.º, n.º 5, o artigo 8.º, n.º 3, o artigo
9.º, n.º 3, o artigo 12.º, n.º 5, o artigo 14.º, 
n.º 7, o artigo 15.º, n.º 3, o artigo 17.º, 
n.º 9, o artigo 20.º, n.º 6, o artigo 22.º, n.º 
4, o artigo 23.º, n.º 3, o artigo 26.º, n.º 5, o 
artigo 28.º, n.º 5, o artigo 30.º, n.º 3, o 

3. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 8.º, n.º 3, o artigo 9.º, n.º 3, o artigo 
12.º, n.º 5, o artigo 20.º, n.º 5, o artigo 23.º, 
n.º 3, o artigo 30.º, n.º 3, o artigo 33.º, n.º 6, 
o artigo 34.º, n.º 8, o artigo 39.º, n.º 2, o 
artigo 43.º, n.º 3, o artigo 44.º, n.º 7, o 
artigo 79.º, n.º 7, e o artigo 82.º, n.º 3, pode 
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artigo 31.º, n.º 5, o artigo 32.º, n.º 5, o 
artigo 33.º, n.º 6, o artigo 34.º, n.º 8, o 
artigo 35.º, n.º 11, o artigo 37.º, n.º 2, o 
artigo 39.º, n.º 2, o artigo 43.º, n.º 3, o 
artigo 44.º, n.º 7, o artigo 79.º, n.º 6, o 
artigo 81.º, n.º 3, o artigo 82.º, n.º 3 e o 
artigo 83.º, n.º 3, pode ser revogada a 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. A revogação 
produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não 
prejudica a validade dos atos delegados já 
em vigor.

ser revogada a qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
A revogação produz efeitos no dia seguinte 
ao da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou numa data posterior 
nela especificada. A decisão de revogação 
não prejudica a validade dos atos 
delegados já em vigor.

Justificação

A presente alteração complementa as alterações que suprimem estes poderes. Cada correção 
do artigo referido corresponde a um erro de digitação detetado.

Alteração 222
Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Um ato delegado adotado em 
conformidade com o artigo 6.º, n.º 5, o 
artigo 8.º, n.º 3, o artigo 9.º, n.º 3, o artigo 
12.º, n.º 5, o artigo 14.º, n.º 7, o artigo 15.º, 
n.º 3, o artigo 17.º, n.º 9, o artigo 20.º, n.º 
6, o artigo 22.º, n.º 4, o artigo 23.º, n.º 3, o 
artigo 26.º, n.º 5, o artigo 28.º, n.º 5, o 
artigo 30.º, n.º 3, o artigo 31.º, n.º 5, o 
artigo 32.º, n.º 5, o artigo 33.º, n.º 6, o 
artigo 34.º, n.º 8, o artigo 35.º, n.º 11, o 
artigo 37.º, n.º 2, o artigo 39.º, n.º 2, o 
artigo 43.º, n.º 3, o artigo 44.º, n.º 7, o 
artigo 79.º, n.º 6, o artigo 81.º, n.º 3, o 
artigo 82.º, n.º 3 e o artigo 83.º, n.º 3, só 
pode entrar em vigor se não forem 
formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois 
meses a contar da notificação desse ato ao 

5. Um ato delegado adotado em 
conformidade com o artigo 8.º, n.º 3, o 
artigo 9.º, n.º 3, o artigo 12.º, n.º 5, o 
artigo 20.º, n.º 5, o artigo 23.º, n.º 3, o 
artigo 30.º, n.º 3, o artigo 33.º, n.º 6, o 
artigo 34.º, n.º 8, o artigo 39.º, n.º 2, o 
artigo 43.º, n.º 3, o artigo 44.º, n.º 7, o 
artigo 79.º, n.º 7, e o artigo 82.º, n.º 3, só 
pode entrar em vigor se não forem 
formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois 
meses a contar da notificação desse ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou se, 
antes do termo do referido prazo, o 
Parlamento Europeu e o Conselho tiverem 
informado a Comissão de que não 
pretendem formular objeções. Esse prazo é 
prorrogável por dois meses por iniciativa 
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Parlamento Europeu e ao Conselho ou se, 
antes do termo do referido prazo, o 
Parlamento Europeu e o Conselho tiverem 
informado a Comissão de que não 
pretendem formular objeções. Esse prazo é 
prorrogável por dois meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

do Parlamento Europeu ou do Conselho.

Justificação

A presente alteração é necessária para tornar efetivas as alterações que suprimiram os 
poderes referidos no início do presente artigo.

Alteração 223

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Aquando da adoção dos atos 
referidos no presente artigo, a Comissão 
promove a neutralidade tecnológica.

Alteração 224

Proposta de regulamento
Artigo 89 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em relação a pessoas singulares ou 
coletivas que tenham a obrigação de 
comunicar violações de dados pessoais ao 
abrigo da Diretiva 2002/58/CE alterada 
pela Diretiva 2009/136/CE relativa ao 
tratamento de dados pessoais no contexto 
da prestação de serviços de comunicações 
eletrónicas publicamente disponíveis, o 
presente regulamento não impõe 
obrigações suplementares no que respeita 
ao processo de notificar uma violação de 
dados pessoais à autoridade de controlo e 
ao processo de comunicar uma violação 
de dados pessoais aos seus titulares. Essas 
pessoas singulares ou coletivas devem 
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notificar as violações de dados pessoais 
que afetem os dados pessoais por cujo 
tratamento são responsáveis em 
conformidade com o processo de 
notificação da violação de dados pessoais 
definido na Diretiva 2002/58/CE, com a 
redação que lhe foi dada pela Diretiva 
2009/136/CE. 

Justificação

Este novo número estabelece que os prestadores de serviços de comunicações eletrónicas se 
encontram sujeitos a um regime de notificação único para qualquer violação relacionada 
com os dados por cujo tratamento são responsáveis e não a múltiplos regimes dependentes 
dos serviços oferecidos ou dos dados que possui. Tal assegura condições equitativas entre os 
intervenientes no setor.

Alteração 225

Proposta de regulamento
Artigo 89 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O artigo 1.º, n.º 2, da Diretiva 
2002/58/CE é suprimido.

2. O artigo 1.º, n.º 2, o artigo 2.°, alínea c), 
e o artigo 9.° da Diretiva 2002/58/CE são 
suprimidos.

Justificação

A presente alteração proporciona uma articulação fundamental da Diretiva 2002/58/CE com 
o presente regulamento. Além disso, evita uma dupla regulamentação, que pode prejudicar 
gravemente a competitividade dos setores abrangidos pela Diretiva 2002/58/CE. Os 
requisitos gerais do presente regulamento, incluindo os relativos às avaliações de impacto na 
proteção da privacidade, assegurarão que a localização é tratada com a diligência adequada 
independentemente da fonte ou do setor do responsável pelo tratamento de dados.

Alteração 226

Proposta de regulamento
Artigo 90 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os atos delegados e os atos de execução 
adotados pela Comissão devem ser 
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avaliados pelo Parlamento e pelo 
Conselho de dois em dois anos.
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