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Alteração 357
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Recolhidos para finalidades 
determinadas, explícitas e legítimas e não 
serem posteriormente tratados de forma 
incompatível com essas finalidades;

b) Recolhidos para finalidades 
determinadas, explícitas e legítimas e não 
ser posteriormente tratados de forma 
inconciliável com essas finalidades;

Or.en

Alteração 358
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – 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 proporcionais
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;

Or. en

Alteração 359
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Adequados, pertinentes e limitados ao 
mínimo necessário relativamente às 

c) Adequados, pertinentes e não excessivos
relativamente às finalidades para que são 
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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;

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;

Or.fr

Alteração 360
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Exatos e atualizados; devem ser 
adotadas todas as medidas razoáveis para 
que os dados inexatos, tendo em conta as 
finalidades para que são tratados, sejam 
apagados ou retificados sem demora;

d) Exatos e, se necessário, atualizados; 
devem ser adotadas todas as medidas 
razoáveis para que os dados inexatos, tendo 
em conta as finalidades para que são 
tratados, sejam apagados ou retificados 
sem demora injustificada;

Or. en

Alteração 361
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – 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 

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 históricos, estatísticos ou 
científicos, em conformidade com as 
regras e condições do artigo 83.º, e se for 
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se for efetuada uma revisão periódica para 
avaliar a necessidade de os conservar;

efetuada uma revisão periódica para avaliar 
a necessidade de os conservar;

Or. en

Alteração 362
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Tratados sob a autoridade e 
responsabilidade do responsável pelo 
tratamento, que deve assegurar e 
demonstrar a conformidade de cada 
operação de tratamento com as 
disposições do presente regulamento.

f) Tratados sob a autoridade e 
responsabilidade do responsável pelo 
tratamento, que deve assegurar e, se tal lhe 
for exigido, demonstrar a conformidade 
do tratamento com as disposições do 
presente regulamento à autoridade de 
controlo nos termos do artigo 51.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 363
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

a) O titular dos dados tiver dado o seu 
consentimento para o tratamento dos seus 
dados pessoais para uma ou mais 
finalidades específicas;

a) O titular dos dados tiver dado o seu 
consentimento para o tratamento dos seus 
dados pessoais;

Or.fr

Alteração 364
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O titular dos dados tiver dado o seu 
consentimento para o tratamento dos seus 
dados pessoais para uma ou mais 
finalidades específicas;

a) O titular dos dados tiver dado o seu 
consentimento explícito e informado para 
o tratamento dos seus dados pessoais para 
uma ou mais finalidades específicas;

Or. en

Justificação

O consentimento dado deve ser explícito e informado.

Alteração 365
Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

b) O tratamento for necessário para a 
execução de um contrato no qual o titular 
dos dados é parte ou para diligências pré-
contratuais a pedido do titular dos dados;

b) O tratamento for necessário para a 
execução de um contrato ou de acordos 
coletivos, tais como convenções coletivas 
de trabalho e acordos de empresa, nos 
quais o titular dos dados é parte ou para 
diligências pré-contratuais a pedido do 
titular dos dados;

Or. de

Justificação

Na Alemanha, as convenções coletivas de trabalho estão equiparadas à legislação estatal, 
podendo, portanto, também constituir a base para um tratamento lícito de dados.

Alteração 366
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea c)
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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 de uma obrigação jurídica, norma 
regulamentar, orientação ou código de 
conduta de um setor, a nível nacional ou 
internacional, a que o responsável pelo 
tratamento esteja sujeito, incluindo os 
requisitos das autoridades de controlo;

Or. en

Justificação

A disposição deve garantir a inclusão da legislação financeira ou dos códigos de conduta em 
vigor a nível nacional.

Alteração 367
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

d-A) O tratamento dos dados for 
necessário para garantir a segurança da 
rede e das informações;

Or. en

Justificação

A presente alteração incorpora no texto as garantias estabelecidas no considerando 39, 
clarificando num artigo juridicamente vinculativo que o tratamento de dados efetuado para 
garantir a segurança da rede e das informações é considerado tratamento lícito.

Alteração 368
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea e)
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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 
da autoridade pública de que está investido 
o responsável pelo tratamento ou ao 
exercício de funções de interesse público;

Or. en

Alteração 369
Amelia Andersdotter

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

As drafted, this provision could offer controllers a way to avoid many restrictions, since 
experience suggests that few data subjects will test reliance on this ground in court. 
Moreover, the broadness of the term creates legal uncertainty. This is also likely to lead to 
divergences in practice between Member States and therefore fail to achieve harmonisation. 
Points (a) to (e) already offer ample grounds for lawfulness, so "legitimate interest" should be 
removed as a ground for processing. The vagueness of the term "legitimate interests" would 
encourage controllers to try to cover as much processing as possible under this ground, even 
though it could be covered under other grounds, notably consent, as well. This in turn would 
make it harder for data subjects to enforce their rights – while consent can easily be revoked, 
objecting to processing based on "legitimate interest" requires more effort on part of the data 
subject. Having such an ill-defined term be one of the grounds for lawfulness could also 
contribute to legal uncertainty, as it is quite likely that interpretations by supervisory 
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authorities and courts will differ between Member States.

Alteração 370
Amelia Andersdotter, Adina-Ioana Vălean

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 pelo tratamento em 
conformidade com as alíneas a) a e) do 
mesmo número, 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.

Or. en

Alteração 371
Alejo Vidal-Quadras

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 

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 
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funções. funções ou por empresas no cumprimento 
das respetivas obrigações jurídicas e para 
prevenir situações de comportamento 
fraudulento.

Or. en

Alteração 372
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

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 pelo tratamento ou do 
subcontratante, ou em seu nome, 
nomeadamente para a segurança do 
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.

Or. en

Justificação

A specific reference to the provisions on the security of data processing (Articles 30 and 
following) clarifies that the processing of data to the extent strictly necessary for the purposes 
of ensuring network and information security by, or on behalf of, a data controller, or data 
processor constitutes a legitimate interest of the concerned data controller or of the 
processor. This could, for example, include preventing unauthorised access to electronic 
communications networks and malicious code distribution and stopping 'denial of service' 
attacks and damage to computer and electronic communication systems.

Alteração 373
Bernd Lange
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) O tratamento do nome, endereço, 
atividade profissional e sucursal, 
incluindo contactos como o número de 
telefone e o endereço de correio 
eletrónico, é sempre lícito. Porém, esta
disposição não se aplica se esses dados 
forem intencionalmente recolhidos, 
conservados e - se aplicável, juntamente 
com outros dados – avaliados, e, 
posteriormente, permitirem traçar um 
perfil completo da personalidade e dos 
movimentos do titular dos dados ou 
descreverem ou retratarem este último de 
uma forma difamatória.

Or. en

Alteração 374
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

f-A) O tratamento for limitado a dados 
sob pseudónimo e o destinatário do 
serviço gozar do direito de oposição nos 
termos do artigo 19.º, n.º 3 (novo).

Or. en

Alteração 375
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

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

Or. en

Alteração 376
Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

f-A) O tratamento for necessário para 
tornar os dados pessoais anónimos ou 
apresentá-los sob pseudónimo;

Or. de

Justificação

A fim de poder tornar os dados pessoais anónimos ou apresentá-los sob pseudónimo, é 
necessário que o tratamento seja autorizado.

Alteração 377
Alejo Vidal-Quadras

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

Texto da Comissão Alteração

f-A) Apenas forem tratados dados sob 
pseudónimo, sendo o titular dos dados 
devidamente protegido;

Or. en
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Alteração 378
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

f-A) Se o responsável pelo tratamento 
confiar os dados pessoais a um terceiro, 
este último torna-se corresponsável pelo 
cumprimento do presente regulamento;

Or.fr

Alteração 379
Ivailo Kalfin

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

Texto da Comissão Alteração

f-A) O tratamento for estritamente 
necessário para responder 
adequadamente à deteção de incidentes, 
violações ou ataques à segurança da rede 
e/ou das informações;

Or. en

Alteração 380
Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

f-A) Apenas forem tratados dados 
anónimos ou sob pseudónimo;

Or. en
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Justificação

Conferir licitude ao tratamento de dados pessoais sob pseudónimo incentivará a minimização 
dos dados e a prática da «pseudonimização» dos mesmos em benefício dos seus titulares, na 
medida em que, por definição, os dados não podem ser atribuídos a um titular sem a 
utilização de dados suplementares sujeitos a controlos técnicos e organizacionais separados 
e distintos.

Alteração 381
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

f-B) O tratamento tiver como finalidade a 
anonimização.

Or. en

Alteração 382
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O tratamento de dados pessoais para 
efeitos de comercialização direta e para 
fins comerciais só é lícito se o titular dos 
dados consentir previamente o tratamento 
dos seus dados pessoais para efeitos de 
comercialização.

Or. en

Justificação

A Diretiva sobre a privacidade e as comunicações eletrónicas exige o consentimento prévio 
para efeitos de comercialização direta e publicidade comportamental em linha. Por 
conseguinte, o regulamento tem de estipular o mesmo nível normativo para efeitos de 
comercialização direta em linha e fora de linha.
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Alteração 383
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O tratamento de dados pessoais 
necessário para fins de investigação 
histórica, estatística ou científica é lícito, 
sob reserva das condições e garantias 
previstas no artigo 83.º.

2. O tratamento posterior de dados 
pessoais necessário para fins de 
investigação histórica, estatística ou 
científica é lícito, sob reserva das 
condições e garantias previstas no artigo 
83.º.

Or. en

Justificação

Importa especificar e permitir o tratamento posterior (por exemplo, ligação, correção e 
adição de dados relativos a um titular de dados), visto que a investigação moderna e 
inovadora no domínio da saúde pública irá basear-se em vários conjuntos de dados e séries 
históricas.

Alteração 384
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O tratamento de dados apresentados 
sob pseudónimo para prosseguir 
interesses legítimos do responsável pelo 
tratamento é lícito, desde que não 
prevaleçam interesses ou 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 
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suas funções.

Or. de

Justificação

Atualmente, o regulamento não reconhece as diferentes categorias de dados e o tratamento 
diferenciado dos mesmos.

Alteração 385
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

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. De igual modo, a 
legislação do Estado-Membro deve ser 
conforme com o conteúdo essencial do 
direito à proteção de dados previsto no 
presente regulamento e nos tratados 
internacionais que o Estado-Membro 
tenha decidido observar. 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.

Or. en

Justificação

Article 6, paragraph 1, litra e states that processing is lawful if the following applies: 
“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 the above 
mentioned paragraph 3 this leaves Member States a very wide room for eroding citizens’ 
protection of data mentioned in this regulation using national legislation. The harmonisation 
among member states will come under pressure because national interests will result in many 
different examples of legislation. Citizens’ data will be processed differently in the different 
countries. This is not satisfying. Similar arguments can be found in relation to article 21.
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Alteração 386
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. No caso referido no n.º 1, alínea f), o 
responsável pelo tratamento informa o 
titular dos dados de forma explícita e 
separadamente. O responsável pelo 
tratamento publica também as razões 
pelas quais entende que os seus interesses 
prevalecem sobre os interesses ou os 
direitos e liberdades fundamentais do 
titular dos dados.

Or. en

Alteração 387
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

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.

Suprimido

Or. en
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Alteração 388
Silvia-Adriana Ţicău

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os dados pessoais devem ser recolhidos para finalidades determinadas, explícitas e 
legítimas, não devendo ser posteriormente tratados de forma incompatível com essas 
finalidades.

Alteração 389
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

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

Or. en
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Justificação

Os atos delegados apenas devem ser tolerados se o seu âmbito de aplicação abranger 
elementos não essenciais do ato legislativo. A definição e o âmbito de aplicação da licitude 
do presente regulamento são elementos essenciais do mesmo, pelo que não devem ser objeto 
de atos delegados.

Alteração 390
Jean-Pierre Audy

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

Or.fr

Alteração 391
Silvia-Adriana Ţicău

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.

5. O CEPD deve estabelecer um conjunto 
de critérios a cumprir para o interesse 
legítimo constituir um fundamento 
jurídico válido do tratamento nos termos 
do n.º 1, alínea f), incluindo exemplos de 
casos em que esse fundamento possa ser 
invocado.
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Or. en

Justificação

Esta função deve ser atribuída ao CEPD.

Alteração 392
Amelia Andersdotter

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. Em todos os casos, incumbe ao 
responsável pelo tratamento o ónus de 
provar o consentimento, informado, 
explícito e para um determinado fim, do 
titular dos dados ao tratamento dos seus 
dados pessoais.

Or. en

Alteração 393
Bernd Lange

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. Incumbe ao responsável pelo tratamento 
o ónus de provar o consentimento do titular 
dos dados ao tratamento dos seus dados 
pessoais para finalidades específicas na 
aceção do artigo 1.º, n.º 1, alínea a).A 
declaração de consentimento não 
necessita de uma formalidade especial.

Or. en
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Alteração 394
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O consentimento livre, específico, 
informado e explícito do titular dos dados 
para o tratamento dos seus dados pessoais 
não pode ser diferenciado nem 
categorizado consoante o tipo de dados 
pessoais em causa.

Or. en

Alteração 395
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A menos que uma tal avaliação de 
impacto considere uma outra forma de 
consentimento necessária, o 
consentimento deve ser obtido sob a 
forma de uma declaração específica, 
informada e tácita ou de outra ação 
afirmativa.

Or. de

Alteração 396
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Se o consentimento do titular dos dados 
for dado no contexto de uma declaração 
escrita que diga também respeito a outra 
matéria, a exigência do consentimento 
deve ser apresentada de uma forma que a 
distinga dessa outra matéria.

Suprimido

Or. en

Alteração 397
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

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 qualquer 
momento. A retirada do consentimento não 
compromete a licitude do tratamento 
efetuado com base no consentimento 
previamente dado. Nos casos em que o 
tratamento de dados pessoais constitui um 
elemento essencial da capacidade do 
responsável pelo tratamento de 
proporcionar uma segurança adequada 
na prestação de um serviço ao titular dos 
dados, a retirada do consentimento pode 
conduzir à cessação desse serviço.

Or. en

Justificação

Sempre que a retirada do consentimento comprometer a capacidade de um prestador de 
serviços de proporcionar um nível adequado de proteção dos dados pessoais do titular dos 
dados, o prestador de serviços não deve ser obrigado a prestar o serviço em causa. A título 
de exemplo, um banco não deve ser obrigado a continuar a oferecer um cartão de crédito 
caso o titular dos dados tenha retirado o seu consentimento ao tratamento dos seus dados 
pessoais para efeitos de prevenção de atividades fraudulentas.
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Alteração 398
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

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 qualquer 
momento. A retirada do consentimento não 
compromete a licitude do tratamento 
efetuado com base no consentimento 
previamente dado. A retirada do 
consentimento cessa a relação 
estabelecida com o responsável pelo 
tratamento.

Or. en

Alteração 399
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Or. en

Alteração 400
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4
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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.

4. O consentimento de um empregado não 
constitui um fundamento jurídico válido 
para o tratamento dos dados por parte do 
empregador. A licitude do tratamento 
deve ser avaliada nos termos do artigo 6.º, 
n.º 1, alíneas a) a f), e dos n.os 2 a 5. O 
consentimento individual nos termos do 
artigo 6.º, n.º 1, alínea a), pode ser 
substituído por convenções coletivas como 
base jurídica, nomeadamente por acordos 
de negociação coletiva ou por acordos no 
quadro dos conselhos de empresa.

Or. en

Alteração 401
Paul Rübig

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.

4. O consentimento não constitui um 
fundamento jurídico válido para o 
tratamento se não tiver sido dado 
livremente.

Or. de

Justificação

Größenunterschiede bzw. ein Ungleichgewicht haben nicht per se und automatisch Einfluss 
auf die Freiwilligkeit einer Einwilligung und sollen daher nicht ausschlaggebend für die 
Definition der Freiwilligkeit sein. Das bloße Abstellen auf ein Ungleichgewicht birgt die 
Gefahr von Unsicherheiten im Rechtsverkehr, welche es zu vermeiden gilt. Es soll daher 
genügen, auf die Freiwilligkeit einer Einwilligung abzustellen; die Regelung bietet 
ausreichend Flexibilität, um im Rahmen eine Einzelfallbeurteilung unterschiedliche 
Sachverhalte adäquat zu berücksichtigen und zu beurteilen.
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Alteração 402
Amelia Andersdotter

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 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.

Or. en

Alteração 403
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 serviços da 
sociedade da informação às crianças, o 
tratamento de dados pessoais de um titular 
de dados 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.



PE922.342v01-00 26/171 AM\922342PT.doc

PT

Or. en

Alteração 404
Jean-Pierre Audy

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 serviços da 
sociedade da informação às crianças, o 
tratamento de dados pessoais de uma 
criança com idade inferior a 15 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.

Or.fr

Alteração 405
Marian Harkin, Seán Kelly

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Sempre que um serviço da sociedade 
da informação disponibilizar redes sociais 
a crianças, deve tomar medidas explícitas 
para proteger o seu bem-estar, 
nomeadamente assegurando, tanto 
quanto possível, que as crianças tenham 
conhecimento das identidades das pessoas 
com quem estão a comunicar.
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Or. en

Alteração 406
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 8 – 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 requisitos aplicáveis à obtenção 
do consentimento verificável referido no 
n.º 1. Ao fazê-lo, a Comissão deve 
considerar a adoção de medidas 
específicas, em especial para as micro, 
pequenas e médias empresas.

Suprimido

Or. en

Justificação

As obrigações já são bem claras, as isenções aplicáveis às PME não podem ser delegadas na 
Comissão.

Alteração 407
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 8 – 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 requisitos aplicáveis à obtenção do 
consentimento verificável referido no n.º 1. 
Ao fazê-lo, a Comissão deve prever 
medidas específicas, em especial para as 

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 requisitos aplicáveis à obtenção do 
consentimento verificável referido no n.º 1.
Ao fazê-lo, a Comissão deve prever 
medidas específicas, em especial para as 
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micro, pequenas e médias empresas. micro, pequenas e médias empresas, em 
concertação com os intervenientes em 
causa.

Or.fr

Justificação

O recurso aos atos delegados implica um risco de opacidade a evitar, devendo-se garantir 
que a sua elaboração ocorra em estreita colaboração com os intervenientes a eles sujeitos.

Alteração 408
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode estabelecer 
formulários normalizados para os 
métodos específicos de obtenção do 
consentimento verificável referido no n.º 
1. Os atos de execução correspondentes 
são adotados em conformidade com o 
procedimento de referido no artigo 87.º, 
n.º 2.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 409
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

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 

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 
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sexual ou a condenações penais ou 
medidas de segurança conexas.

sexual ou a condenações penais, infrações 
penais e matéria penal que não tenham 
resultado em condenação, ou medidas de 
segurança conexas.

Or. en

Alteração 410
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

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 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.

Or. en

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, 
sugere-se o alargamento das categorias especiais por forma a abranger «os problemas 
sociais significativos e as informações de caráter pessoal».

Alteração 411
Silvia-Adriana Ţicău

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 sindical, 
bem como o tratamento de dados genéticos 
ou dados relativos à saúde ou à orientação 
sexual ou a condenações penais, incluindo 
infrações penais e matéria penal que não 
tenham resultado em condenação, ou 
medidas de segurança conexas.

Or. en

Alteração 412
Amelia Andersdotter

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; ou

Or. en

Alteração 413
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea b)
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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 do mercado de trabalho, 
mediante garantias adequadas; ou

Or. en

Justificação

As convenções coletivas devem continuar a ser tidas como adequadas em matéria de 
tratamento de dados pessoais.

Alteração 414
Amelia Andersdotter

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 ou pela legislação de um 
Estado-Membro, mediante garantias 
adequadas dos direitos fundamentais e 
interesses do titular dos dados; ou

Or. en

Alteração 415
Jens Rohde, Bendt Bendtsen
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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

Or. en

Justificação

É importante que as organizações do mercado de trabalho possam continuar a tratar e a 
efetuar o intercâmbio de informações pessoais sobre os seus membros.

Alteração 416
Amelia Andersdotter

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

Texto da Comissão Alteração

g) O tratamento for necessário ao exercício 
de uma missão de interesse público, com 
base no direito da União ou na legislação 
de um Estado-Membro, que deve prever 
medidas adequadas à proteção dos 
interesses legítimos do titular dos dados; 
ou

g) O tratamento for necessário ao exercício 
de uma missão de interesse público, com 
base no direito da União ou na legislação 
de um Estado-Membro, que deve prever 
medidas adequadas à proteção dos direitos 
fundamentais e interesses legítimos do 
titular dos dados; ou

Or. en
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Alteração 417
Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

g) O tratamento for necessário ao 
exercício de uma missão de interesse 
público, com base no direito da União ou 
na legislação de um Estado-Membro, que 
deve prever medidas adequadas à proteção 
dos interesses legítimos do titular dos 
dados; ou

g) O tratamento e a partilha forem 
necessários ao exercício de uma missão de 
interesse público, com base no direito da 
União ou na legislação de um 
Estado-Membro, que deve prever medidas 
adequadas à proteção dos interesses 
legítimos do titular dos dados; ou

Or. en

Alteração 418
Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

h) O tratamento de dados relativos à saúde 
for necessário para fins no domínio da 
saúde, sob reserva das condições e 
garantias previstas no artigo 81.º; ou

h) O tratamento e a partilha de dados 
relativos à saúde forem necessários para 
fins no domínio da saúde, sob reserva das 
condições e garantias previstas no artigo 
81.º; ou

Or. en

Alteração 419
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea i)
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Texto da Comissão Alteração

i) O tratamento for necessário para fins de 
investigação histórica, estatística ou 
científica, sob reserva das condições e 
garantias previstas no artigo 83.º; ou

i) O tratamento e a partilha forem 
necessários para fins de investigação 
histórica, estatística ou científica, sob 
reserva das condições e garantias previstas 
no artigo 83.º; ou

Or. en

Alteração 420
Silvia-Adriana Ţicău

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 o 
controlo de uma autoridade. O registo 
completo das condenações penais só pode 
ser conservado sob o controlo das 
autoridades públicas.

Or. en

Alteração 421
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea j)
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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 o 
controlo de uma autoridade, ou se o 
tratamento for necessário ao respeito de 
uma obrigação jurídica ou regulamentar ou 
de convenções coletivas do mercado de 
trabalho às quais 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.

Or. en

Justificação

É necessário assegurar que os empregadores sujeitos a convenções coletivas possam receber 
informações sobre (potenciais) condenações penais dos empregados. Esta necessidade torna-
se especialmente premente no caso dos empregados que convivam com crianças.

Alteração 422
Amelia Andersdotter

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 

j) O tratamento de dados relacionados com 
condenações penais, infrações penais e 
matéria penal que não tenham resultado 
em condenação 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 
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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.

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 dos direitos fundamentais do 
titular dos dados. O registo completo das 
condenações penais só pode ser conservado 
sob o controlo das autoridades públicas.

Or. en

Alteração 423
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 reserva 
das condições e garantias previstas no 
artigo 83.º-A ou sob a supervisão de uma 
autoridade de controlo, ou se o tratamento 
for necessário para respeitar ou evitar a 
violação 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.

Or. en
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Justificação

A alteração clarifica a redação, estabelecendo um controlo sob supervisão das organizações 
que tratam dados relativos a condenações penais. De igual modo, a alteração deixa bem 
claro que nem todos os tratamentos realizados por motivos de cumprimento de obrigações 
jurídicas ou regulamentares serão especificamente exigidos por lei. Em certos casos, o 
tratamento será realizado no âmbito de um processo de gestão de riscos destinado a evitar a 
violação da legislação.

Alteração 424
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

j-A) O tratamento de dados relativos à 
saúde for necessário para assegurar a 
proteção social a título privado, 
nomeadamente proporcionando a 
segurança dos rendimentos ou 
instrumentos de gestão de riscos que 
sejam do interesse do titular dos dados e 
dos seus dependentes e ativos, ou 
aumentando a equidade intergeracional 
por meio da distribuição.

Or. en

Alteração 425
Amelia Andersdotter

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 

Suprimido
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categorias de dados especiais a que se 
refere o n.º 1, bem como as derrogações 
previstas no n.º 2.

Or. en

Alteração 426
Silvia-Adriana Ţicău

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.

3. É confiada ao Comité Europeu para a 
Proteção de Dados a emissão de 
recomendações respeitantes aos critérios, 
condições e garantias adequadas aplicáveis 
à proteção das categorias de dados 
especiais em conformidade com o n.º 2.

Or. en

Alteração 427
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se os dados tratados por um responsável 
pelo tratamento não lhe permitirem 
identificar uma pessoa singular, esse 
responsável não é obrigado a obter 
informações adicionais para identificar o 
titular dos dados com o único objetivo de 
respeitar uma disposição do presente 
regulamento.

Se os dados tratados por um responsável 
pelo tratamento não lhe permitirem 
identificar uma pessoa singular, esse 
responsável não é obrigado a obter 
informações adicionais para identificar o 
titular dos dados com o único objetivo de 
respeitar uma disposição do presente 
regulamento.
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O responsável pelo tratamento das bases 
de dados de investigação faculta 
informações gerais sobre as fontes de 
dados originais da base de dados de 
investigação.

Or. en

Justificação

Se um titular de dados quiser saber que dados relativos a si estão registados numa base de 
dados de investigação, o titular de dados em causa deve poder contactar com a fonte de 
dados original. Os responsáveis pelo tratamento de bases de dados de investigação devem 
indicar a que fontes recorrem para recolher os dados de investigação, bem como a utilização 
que lhes é dada. Estas informações são disponibilizadas ao público em geral, por exemplo, 
em páginas de apresentação, etc., com uma referência à fonte dos dados. As informações 
pormenorizadas sobre o conteúdo dos dados são obtidas a partir da fonte de dados original.

Alteração 428
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se os dados tratados por um responsável 
pelo tratamento não lhe permitirem 
identificar uma pessoa singular, esse 
responsável não é obrigado a obter 
informações adicionais para identificar o 
titular dos dados com o único objetivo de 
respeitar uma disposição do presente 
regulamento.

O regulamento sobre a proteção de dados 
não deve ser aplicável aos dados tornados 
anónimos. Se os dados tratados por um 
responsável pelo tratamento não lhe 
permitirem identificar uma pessoa singular, 
esse responsável não é obrigado a obter 
informações adicionais para identificar o 
titular dos dados com o único objetivo de 
respeitar uma disposição do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 429
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se os dados tratados por um responsável 
pelo tratamento não lhe permitirem 
identificar uma pessoa singular, esse 
responsável não é obrigado a obter 
informações adicionais para identificar o 
titular dos dados com o único objetivo de 
respeitar uma disposição do presente 
regulamento.

Se os dados tratados por um responsável 
pelo tratamento não lhe permitirem, com os 
meios de que dispõe, identificar uma 
pessoa singular, esse responsável não é 
obrigado a obter informações adicionais 
para identificar o titular dos dados com o 
único objetivo de respeitar uma disposição 
do presente regulamento.

Or. en

Alteração 430
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se os dados tratados por um responsável 
pelo tratamento não lhe permitirem 
identificar uma pessoa singular, esse 
responsável não é obrigado a obter 
informações adicionais para identificar o 
titular dos dados com o único objetivo de 
respeitar uma disposição do presente 
regulamento.

Se os dados tratados por um responsável 
pelo tratamento não lhe permitirem 
identificar uma pessoa singular ou coletiva, 
esse responsável não é obrigado a obter 
informações adicionais para identificar o 
titular dos dados com o único objetivo de 
respeitar uma disposição do presente 
regulamento.

Or. de

Alteração 431
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Se os dados tratados por um responsável 
pelo tratamento não lhe permitirem 
identificar uma pessoa singular, esse 
responsável não é obrigado a obter 
informações adicionais para identificar o 
titular dos dados com o único objetivo de 
respeitar uma disposição do presente 
regulamento.

Se os dados tratados por um responsável 
pelo tratamento não lhe permitirem 
identificar uma pessoa singular, 
nomeadamente se os dados forem 
tornados anónimos ou estiverem sob 
pseudónimo, esse responsável não é 
obrigado a obter informações adicionais 
para identificar ou distinguir o titular dos 
dados com o único objetivo de respeitar 
uma disposição do presente regulamento.

Or. en

Alteração 432
Franck Proust

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se os dados tratados por um responsável 
pelo tratamento não lhe permitirem 
identificar uma pessoa singular, esse 
responsável não é obrigado a obter 
informações adicionais para identificar o 
titular dos dados com o único objetivo de 
respeitar uma disposição do presente 
regulamento.

Se os dados tratados por um responsável 
pelo tratamento forem anónimos ou o 
responsável pelo tratamento proceder à 
sua anonimização, esse responsável não é 
obrigado a obter informações de 
consentimento adicionais para identificar o 
titular dos dados com o único objetivo de 
respeitar uma disposição do presente 
regulamento.

Or.fr

Alteração 433
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Se os dados tratados por um responsável 
pelo tratamento não lhe permitirem 
identificar uma pessoa singular, esse 
responsável não é obrigado a obter 
informações adicionais para identificar o 
titular dos dados com o único objetivo de 
respeitar uma disposição do presente 
regulamento.

Se os dados tratados por um responsável 
pelo tratamento não lhe permitirem 
identificar uma pessoa singular, esse 
responsável não deve obter informações 
adicionais para identificar o titular dos 
dados com o único objetivo de respeitar 
uma disposição do presente regulamento.

Or. en

Alteração 434
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento deve 
aplicar regras transparentes e de fácil
acesso relativamente ao tratamento de 
dados pessoais e ao exercício dos direitos 
pelos titulares de dados.

1. O responsável pelo tratamento deve 
aplicar regras transparentes relativamente 
ao tratamento de dados pessoais e ao 
exercício dos direitos pelos titulares de 
dados e, mediante pedido para este fim, 
deve facultar ao público em geral, de uma 
forma adequada, as informações previstas 
no artigo 28.º, n.º 2, alíneas a) a g).

Or. en

Alteração 435
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento deve 
fornecer quaisquer informações e 

2. O responsável pelo tratamento deve 
fornecer ao titular dos dados quaisquer 
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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.

informações e comunicações relativas ao 
tratamento de dados pessoais às quais, nos 
termos do presente regulamento, seja 
obrigado a permitir acesso, devendo fazê-
lo de uma forma inteligível e 
compreensível para um consumidor 
médio com um nível normal de 
informação, atenção e compreensão.

Or. en

Alteração 436
Eija-Riitta Korhola, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
O artigo 12.º da Diretiva 2002/58/CE e os 
artigos 20.º e 21.º, n.º 3, alínea e), da 
Diretiva 2002/22/CE são uma aplicação 
do direito do titular dos dados à 
transparência das informações e 
comunicações, o qual exige que o 
responsável pelo tratamento informe os 
titulares de dados dos seus direitos no que 
toca à utilização das suas informações 
pessoais e chama a atenção para a 
existência de sistemas desenvolvidos de 
acordo com os princípios da privacidade 
desde a conceção.

Or. en

Justificação

O artigo 12.º da Diretiva sobre a privacidade e as comunicações eletrónicas e os artigos 20.º 
e 21.º da Diretiva relativa ao serviço universal abrangem os serviços de informação de listas, 
no âmbito dos serviços universais. As bases de dados dos prestadores de serviços de 
informação de listas são obrigatoriamente «exaustivas», daí a importância da inclusão dos 
dados do assinante, bem como a necessidade de o assinante ser claramente informado sobre 
todas as suas opções, independentemente do modelo adotado por um Estado-Membro 
(participação, autoexclusão ou híbrido).
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Alteração 437
Angelika Niebler

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.

Or. de

Justificação

A obrigação de tomar medidas eletrónicas para garantir a tramitação do processo por via 
eletrónica poderia implicar encargos burocráticos enormes sobretudo para as pequenas e 
médias empresas.

Alteração 438
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1
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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 pode
igualmente prever meios para a 
apresentação de pedidos por via eletrónica.

Or. en

Alteração 439
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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 

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 



PE922.342v01-00 46/171 AM\922342PT.doc

PT

solicitado de outra forma pela pessoa em 
causa.

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.

Or. en

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 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 440
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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 taxas pela tomada de medidas ou 
pelo fornecimento de informação a pedido 
do titular dos dados a que se refere o n.º 1 
não devem exceder os custos reais do 
tratamento dos pedidos suportados pelo 
responsável pelo tratamento.

Or. en

Alteração 441
Giles Chichester
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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 volume elevado, 
complexidade ou caráter repetitivo, o 
responsável pelo tratamento pode exigir o 
pagamento de uma taxa adequada, sem 
fins lucrativos, para fornecer informações 
ou adotar as medidas solicitadas, podendo 
também recusar adotar as medidas 
solicitadas. Nesse caso, incumbe ao 
responsável pelo tratamento o ónus de 
provar o caráter manifestamente abusivo 
do pedido.

Or. en

Justificação

A disponibilização de dados contidos numa base de dados tem custos. Exigir da parte dos 
titulares uma contribuição adequada, sem fins lucrativos, para o acesso aos dados pode 
ajudar a limitar os pedidos levianos e é essencial para impedir que os autores de fraudes 
obtenham volumes elevados de dados relativos aos créditos dos consumidores que possam ser 
utilizados para fins fraudulentos.

Alteração 442
Amelia Andersdotter

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 

Suprimido
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taxas referidas no n.º 4.

Or. en

Alteração 443
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 6

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 referido no artigo 87.º, n.º 2.

6. A Comissão elabora formulários e 
especifica 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 referido no artigo 87.º, n.º 2.

Or.fr

Justificação

A elaboração de formulários e procedimentos normalizados é necessária para assegurar a 
aplicação efetiva desta medida, nomeadamente pelas micro, pequenas e médias empresas.

Alteração 444
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 6

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 

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

pequenas e médias empresas. Os atos de 
execução correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.º.

Or. en

Alteração 445
Amelia Andersdotter

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.

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.

Or. en

Alteração 446
Amelia Andersdotter

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Finalidades do tratamento a que os 
dados pessoais se destinam, incluindo as 
cláusulas e condições gerais do contrato, se 
o tratamento se basear no artigo 6.º, n.º 1, 
alínea b), bem como os interesses legítimos 
prosseguidos pelo responsável pelo 
tratamento, se o tratamento se basear no 
artigo 6.º, n.º 1, alínea f);

(b) Finalidades específicas do tratamento a 
que os dados pessoais se destinam e 
informações relativas ao tratamento 
efetivo dos mesmos, incluindo as cláusulas 
e condições gerais do contrato, se o 
tratamento se basear no artigo 6.º, n.º 1, 
alínea b), bem como os interesses legítimos 
prosseguidos pelo responsável pelo 
tratamento e as razões pelas quais este 
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considera que esses interesses prevalecem 
sobre os interesses ou os direitos e as 
liberdades fundamentais do titular dos 
dados, se o tratamento se basear no artigo 
6.º, n.º 1, alínea f);

Or. en

Justificação

Os direitos dos titulares dos dados são indispensáveis para lhes permitir assumir a proteção 
dos seus dados por si próprios e fazer valer os seus direitos perante os responsáveis pelo 
tratamento, constituindo um dos principais mecanismos de responsabilização destes últimos. 
Por este motivo, os direitos à informação, acesso, retificação, apagamento e portabilidade 
dos dados devem ser reforçados, por forma a permitir que os utilizadores tenham 
conhecimento e controlem a utilização que é dada aos seus dados. As exceções e isenções 
devem ser muito limitadas.

Alteração 447
Amelia Andersdotter

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Período de conservação dos dados 
pessoais;

(c) Período de conservação dos dados 
pessoais, se for possível especificar um 
período preciso;

Or. en

Alteração 448
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Período de conservação dos dados 
pessoais;

(c) Período de conservação dos dados 
pessoais e critérios de definição do 
mesmo;



AM\922342PT.doc 51/171 PE922.342v01-00

PT

Or.fr

Alteração 449
Alejo Vidal-Quadras

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Período de conservação dos dados 
pessoais;

(c) Período previsto de conservação dos 
dados pessoais;

Or. en

Alteração 450
Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Período de conservação dos dados 
pessoais;

(c) Período máximo de conservação dos 
dados pessoais;

Or. de

Justificação

O período de conservação dos mais diversos dados varia muitíssimo e é frequente não poder 
ser estabelecido com precisão de antemão. Apesar disso, o período máximo de conservação 
dos dados pessoais deveria ser referido.

Alteração 451
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

d-A) Existência de determinadas 
operações de tratamento com particular 
impacto nas pessoas singulares, bem 
como as consequências desse tratamento 
para as pessoas singulares;

Or. en

Alteração 452
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

(e) Direito de apresentar uma queixa à 
autoridade de controlo e de obter os 
contactos desta autoridade;

(e) Direito de apresentar uma queixa à 
autoridade de controlo, de obter os 
contactos desta autoridade e de conhecer 
os procedimentos necessários para 
apresentar essa queixa;

Or. en

Alteração 453
Amelia Andersdotter

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

Texto da Comissão Alteração

(e) Direito de apresentar uma queixa à 
autoridade de controlo e de obter os 
contactos desta autoridade;

(e) Direito de apresentar uma queixa à 
autoridade de controlo e de obter as 
informações necessárias para contactar 
esta autoridade;

Or. en
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Alteração 454
Amelia Andersdotter

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

Texto da Comissão Alteração

(f) Destinatários ou categorias de 
destinatários dos dados pessoais;

(f) Destinatários dos dados pessoais;

Or. en

Justificação

Os direitos dos titulares dos dados são indispensáveis para lhes permitir assumir a proteção 
dos seus dados por si próprios e fazer valer os seus direitos perante os responsáveis pelo 
tratamento, constituindo um dos principais mecanismos de responsabilização destes últimos. 
Por este motivo, os direitos à informação, acesso, retificação, apagamento e portabilidade 
dos dados devem ser reforçados, por forma a permitir que os utilizadores tenham 
conhecimento e controlem a utilização que é dada aos seus dados. As exceções e isenções 
devem ser muito limitadas.

Alteração 455
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Caso o responsável pelo tratamento 
trate os dados pessoais conforme descrito 
no artigo 20.º, n.º 1, informações sobre a 
existência de tratamento para adotar uma 
medida do tipo a que se refere o artigo 
20.º, n.º 1, e os efeitos pretendidos desse 
tratamento no titular dos dados;

Or. en

Justificação

Os direitos dos titulares dos dados são indispensáveis para lhes permitir assumir a proteção 
dos seus dados por si próprios e fazer valer os seus direitos perante os responsáveis pelo 
tratamento, constituindo um dos principais mecanismos de responsabilização destes últimos. 
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Por este motivo, os direitos à informação, acesso, retificação, apagamento e portabilidade 
dos dados devem ser reforçados, por forma a permitir que os utilizadores tenham 
conhecimento e controlem a utilização que é dada aos seus dados. As exceções e isenções 
devem ser muito limitadas.

Alteração 456
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea g-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-B) Informações relativas a medidas de 
segurança específicas tomadas para 
proteger os dados pessoais;

Or. en

Alteração 457
Amelia Andersdotter

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 
necessárias para assegurar um tratamento 
leal em nome da pessoa em causa, tendo 
em conta as circunstâncias específicas em 
que os dados pessoais são recolhidos.

Or. en

Alteração 458
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que os dados não tiverem sido 
recolhidos junto do titular de dados, o 
responsável pelo tratamento deve informá-
lo, para além da informação referida no n.º 
1, da origem dos dados pessoais.

3. Sempre que os dados não tiverem sido 
recolhidos junto do titular de dados, o 
responsável pelo tratamento deve informá-
lo, para além da informação referida no n.º 
1, da origem dos dados pessoais. Tal 
incluirá dados obtidos ilegalmente de 
terceiros e transmitidos ao responsável 
pelo tratamento.

Or. en

Justificação

Os titulares dos dados têm direito a ser imediatamente notificados se for detetada uma 
situação de acesso ilegal aos seus dados pessoais com o intuito de serem utilizados contra 
eles (por exemplo, listas negras).

Alteração 459
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que os dados não tiverem sido 
recolhidos junto do titular de dados, o 
responsável pelo tratamento deve informá-
lo, para além da informação referida no n.º 
1, da origem dos dados pessoais.

3. Sempre que os dados não tiverem sido 
recolhidos junto do titular de dados, o 
responsável pelo tratamento deve informá-
lo, para além da informação referida no 
n.º 1, da origem dos dados pessoais, exceto 
se a origem dos dados for uma fonte 
acessível ao público.

Or. en

Alteração 460
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que os dados não tiverem sido 
recolhidos junto do titular de dados, o 
responsável pelo tratamento deve informá-
lo, para além da informação referida no n.º 
1, da origem dos dados pessoais.

3. Sempre que os dados não tiverem sido 
recolhidos junto do titular de dados, o 
responsável pelo tratamento deve informá-
lo, na medida do possível, para além da 
informação referida no n.º 1, da origem dos 
dados pessoais.

Or. en

Alteração 461
Silvia-Adriana Ţicău

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

Suprimido

Or. en

Alteração 462
Giles Chichester

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 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 
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aceção da Recomendação da Comissão 
2003/361; ou

Or. en

Justificação

A presente alteração visa assegurar que as PME não sejam sujeitas a pressões 
administrativas desnecessárias, resultantes do regulamento.

Alteração 463
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 5 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Os dados forem provenientes de 
fontes acessíveis ao público

Or. en

Alteração 464
Rachida Dati

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 

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 
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b).Ao fazê‑ lo, a Comissão deve adotar as 
medidas adequadas em relação às micro, 
pequenas e médias empresas.

b).Ao fazê-lo, a Comissão deve adotar as 
medidas adequadas em relação às micro, 
pequenas e médias empresas, em 
concertação com os intervenientes em 
causa.

Or.fr

Justificação

O recurso aos atos delegados implica um risco de opacidade a evitar, devendo-se garantir 
que a sua elaboração ocorra em estreita colaboração com os intervenientes a eles sujeitos.

Alteração 465
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A Comissão pode prever formulários 
normalizados para a comunicação das 
informações referidas nos n.os 1 a 3, tendo 
em consideração as características e 
necessidades específicas dos diversos 
setores e situações de tratamento de dados, 
se for caso disso. Os atos de execução 
correspondentes são adotados pelo 
procedimento de exame a referido no 
artigo 87.º, n.º 2.

8. A Comissão deve prever formulários 
normalizados para a comunicação das 
informações referidas nos n.os 1 a 3, tendo 
em consideração as características e 
necessidades específicas dos diversos 
setores e situações de tratamento de dados, 
se for caso disso, bem como as 
necessidades das partes interessadas 
relevantes, nomeadamente a possível 
utilização de avisos estratificados. Os atos 
de execução correspondentes são adotados 
pelo procedimento de exame a referido no 
artigo 87.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 466
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. O titular dos dados pode obter do 
responsável pelo tratamento, a qualquer 
momento e mediante pedido, confirmação 
de que os dados pessoais que lhe digam 
respeito são ou não objeto de tratamento. 
Sempre que esses dados forem objeto de 
tratamento, o responsável pelo tratamento 
deve fornecer as seguintes informações:

1. O titular dos dados pode obter do 
responsável pelo tratamento, a qualquer 
momento e mediante pedido, numa 
linguagem clara e simples, confirmação de 
que os dados pessoais que lhe digam 
respeito são ou não objeto de tratamento e 
de que o responsável pelo tratamento 
adota medidas em relação a si com base 
nos perfis a que se refere o artigo 20.º, n.º 
1. Esta disposição aplica-se igualmente 
aos dados que só permitam a 
singularização, sempre que o titular dos 
dados possa autenticar-se de forma 
verificável. Sempre que esses dados 
pessoais forem objeto de tratamento e/ou 
essas medidas forem adotadas, o 
responsável pelo tratamento deve fornecer 
as seguintes informações:

Or. en

Alteração 467
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O titular dos dados pode obter do 
responsável pelo tratamento, a qualquer 
momento e mediante pedido, confirmação 
de que os dados pessoais que lhe digam 
respeito são ou não objeto de tratamento. 
Sempre que esses dados forem objeto de 
tratamento, o responsável pelo tratamento 
deve fornecer as seguintes informações:

1. O titular dos dados pode obter do 
responsável pelo tratamento, a qualquer 
momento e mediante pedido, confirmação 
de que os dados pessoais que lhe digam 
respeito são ou não objeto de tratamento. 
Excetuando os dados utilizados para fins 
de investigação histórica, estatística ou 
científica, sempre que houver lugar ao 
tratamento de dados pessoais, o 
responsável pelo tratamento deve fornecer 
as seguintes informações:

Or. en
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Alteração 468
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Destinatários ou categorias de 
destinatários a quem os dados pessoais 
serão ou foram divulgados, em especial 
quando os destinatários estão 
estabelecidos em países terceiros;

(c) Destinatários a quem os dados pessoais 
serão ou foram divulgados, nomeadamente 
todos os destinatários estabelecidos em 
países terceiros;

Or. en

Alteração 469
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Período de conservação dos dados 
pessoais;

(d) Período máximo de conservação dos
dados pessoais;

Or. de

Justificação

O período de conservação dos mais diversos dados varia muitíssimo e é frequente não poder 
ser estabelecido com precisão de antemão. Apesar disso, o período máximo de conservação 
dos dados pessoais deveria ser referido.

Alteração 470
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

(f) Direito de apresentar uma queixa à 
autoridade de controlo e de obter os 
contactos desta autoridade;

(f) Direito de apresentar uma queixa à 
autoridade de controlo, de obter os 
contactos desta autoridade e de conhecer 
os procedimentos necessários para 
apresentar essa queixa;

Or. en

Alteração 471
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Direito de apresentar uma queixa à 
autoridade de controlo e de obter os 
contactos desta autoridade;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 472
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Importância e consequências previstas 
de tal tratamento, pelo menos no caso das 
medidas referidas no artigo 20.º.

(h) Importância e consequências previstas 
de tal tratamento.

Or. en

Alteração 473
Amelia Andersdotter
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-A) No caso das medidas baseadas em 
perfis, informação significativa acerca da 
lógica utilizada na definição dos perfis;

Or. en

Alteração 474
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea h-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-B) Se necessário, como e para que 
finalidades específicas serão os dados 
tratados para fins estatísticos e como será 
garantida a separação entre os dados que 
permitem ligar informações a um titular 
de dados identificado ou identificável e 
outras informações;

Or. en

Alteração 475
Silvia-Adriana Ţicău

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 

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 
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eletrónica, a informação deve ser fornecida 
por meios eletrónicos, salvo se solicitado 
de outra forma pela pessoa em causa.

eletrónica, a informação deve ser fornecida 
por meios eletrónicos, salvo se solicitado 
de outra forma pela pessoa em causa. O 
responsável pelo tratamento deve verificar 
a identidade do titular de dados que 
solicite o acesso aos dados nos limites 
previstos nos artigos 5.º a 10.º do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Este aditamento é necessário para proteger os dados pessoais.

Alteração 476
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O titular dos dados pode obter do 
responsável pelo tratamento, a qualquer 
momento e mediante pedido, confirmação 
de que os dados pessoais que lhe digam 
respeito são ou não objeto de tratamento 
numa base de dados de investigação, em 
conformidade com o disposto no artigo 
10.º.

Or. en

Justificação

Data in research databases will most often be considered personal data according to a high 
threshold of the definition of data considered personal. For linked research databases it 
would involve a disproportionate effort for the controller of the linked data to back track data 
on individual data subjects, since information on the single data subject may be build on data 
from different data sources, and data may not directly identifiable when the Key ID is kept 
with the controller of the original data source.Article 10 solves the paradox that in order to 
notify data subjects on data about him or her in the database, the controller should do what 
he is not allowed to, namely to identify that data subject.
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Alteração 477
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode elaborar formulários e 
procedimentos normalizados para o pedido 
e a concessão de acesso às informações 
referidas no n.º 1, incluindo para 
verificação da identidade do titular dos 
dados e a comunicação dos dados pessoais 
à pessoa em causa, tendo em consideração 
especificidades e necessidades de diversos 
setores e situações de tratamento de dados. 
Os atos de execução correspondentes são 
adotados pelo procedimento de exame a 
referido no artigo 87.º, n.º 2.

4. A Comissão pode sugerir formulários 
normalizados e especificar procedimentos 
normalizados para o pedido e a concessão 
de acesso às informações referidas no n.º 1, 
incluindo para verificação da identidade do 
titular dos dados e a comunicação dos 
dados pessoais à pessoa em causa, tendo 
em consideração especificidades e 
necessidades de diversos setores e 
situações de tratamento de dados. Os atos 
de execução correspondentes são adotados 
pelo procedimento de exame a referido no 
artigo 87.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 478
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O titular dos dados tem o direito de obter 
do responsável pelo tratamento a 
retificação dos dados pessoais inexatos que 
lhe digam respeito. O titular dos dados tem 
o direito de obter, nomeadamente através 
de uma declaração retificativa adicional, 
que os seus dados pessoais incompletos 
sejam completados.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en
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Alteração 479
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 17 – título

Texto da Comissão Alteração

Direito a ser esquecido e ao apagamento Direito ao apagamento

Or. en

Alteração 480
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 17 – título

Texto da Comissão Alteração

Direito a ser esquecido e ao apagamento Direito ao apagamento

Or. en

Alteração 481
Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O titular dos dados tem o direito de obter 
do responsável pelo tratamento o 
apagamento de dados pessoais que lhe 
digam respeito e a cessação da 
comunicação ulterior desses dados, 
especialmente em relação a dados pessoais 
que tenham sido disponibilizados pelo 
titular dos dados quando ainda era uma 
criança, sempre que se aplique um dos 
motivos seguintes:

1. O titular dos dados tem o direito de obter 
do responsável pelo tratamento o 
apagamento de dados pessoais que lhe 
digam respeito e a cessação da 
comunicação ulterior desses dados, salvo 
se o responsável pelo tratamento dos 
dados for uma autoridade pública ou uma 
entidade atuando a mando ou em nome 
dessa autoridade, especialmente em 
relação a dados pessoais que tenham sido 
disponibilizados pelo titular dos dados 
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quando ainda era uma criança, sempre que 
se aplique um dos motivos seguintes:

Or. en

Justificação

Por lei, as autoridades são obrigadas a manter vários registos, cujos dados não podem ser 
apagados a pedido de um titular de dados.

Alteração 482
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O titular dos dados tem o direito de obter 
do responsável pelo tratamento o 
apagamento de dados pessoais que lhe 
digam respeito e a cessação da 
comunicação ulterior desses dados, 
especialmente em relação a dados pessoais 
que tenham sido disponibilizados pelo 
titular dos dados quando ainda era uma 
criança, sempre que se aplique um dos 
motivos seguintes:

1. O titular dos dados tem o direito de obter 
do responsável pelo tratamento o 
apagamento de dados pessoais que lhe 
digam respeito e a cessação da 
comunicação ulterior desses dados, 
nomeadamente em relação a dados 
pessoais que tenham sido disponibilizados 
pelo titular dos dados quando ainda era 
uma criança, sempre que se aplique um dos 
motivos seguintes:

Or. en

Justificação

A palavra «especialmente» sugere uma maior importância do direito a ser esquecido quando 
envolve uma criança do que quando isso não acontece. Esta cambiante é irrelevante. A 
palavra «nomeadamente» permite assinalar a particularidade de o titular dos dados ser uma 
criança, sem estabelecer qualquer diferenciação da importância do direito geral a ser 
esquecido.

Alteração 483
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Os dados deixaram de ser necessários 
em relação à finalidade que motivou a sua 
recolha ou tratamento;

(a) Os dados deixaram de ser necessários 
em relação à finalidade que motivou a sua 
recolha ou tratamento posterior e terminou 
o período legal mínimo de conservação 
obrigatória;

Or. en

Alteração 484
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O titular dos dados retira o 
consentimento sobre o qual é baseado o 
tratamento nos termos do artigo 6.º, n.º 1, 
alínea a), ou se o período de conservação 
consentido tiver terminado e não existir 
outro fundamento jurídico para o 
tratamento dos dados;

(b) O titular dos dados retira o 
consentimento sobre o qual é baseado o 
tratamento nos termos do artigo 6.º, n.º 1, 
alínea a), ou se o período de conservação 
consentido tiver terminado e não existirem 
outros fundamentos jurídicos para o 
tratamento dos dados;

Or. en

Alteração 485
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O titular dos dados retira o 
consentimento sobre o qual é baseado o 
tratamento nos termos do artigo 6.º, n.º 1, 
alínea a), ou se o período de conservação 
consentido tiver terminado e não existir 
outro fundamento jurídico para o 

(b) O titular dos dados retira o 
consentimento sobre o qual é baseado o 
tratamento nos termos do artigo 6.º, n.º 1, 
alínea a), ou se o período de conservação 
consentido tiver terminado e não existir 
outro fundamento jurídico para o 
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tratamento dos dados; tratamento ou conservação dos dados;

Or. en

Justificação

As autoridades públicas podem ter fundamentos jurídicos para conservar informações de 
dados, mesmo que estes não sejam tratados de modo a garantir a segurança jurídica das 
pessoas singulares.

Alteração 486
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 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;

Or. en

Alteração 487
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 17.º – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O tratamento dos dados não respeita o 
presente regulamento por outros motivos.

Suprimido

Or. en

Justificação

As potenciais implicações da presente cláusula não estão claras e mereceriam ser 
explicitadas.
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Alteração 488
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O responsável pelo tratamento deve 
adotar todas as medidas razoáveis para 
comunicar qualquer apagamento a todas 
as pessoas jurídicas às quais os dados 
tenham sido divulgados.

Or. en

Alteração 489
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. A aplicação do n.º 1 fica 
condicionada à capacidade do 
responsável pelo tratamento de dados 
para confirmar a identidade do titular de 
dados que solicita o apagamento.

Or. en

Alteração 490
Amelia Andersdotter

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 

Suprimido
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todas as 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. Se o responsável pelo tratamento 
tiver autorizado um terceiro a publicar 
dados pessoais, o primeiro é considerado 
responsável por essa publicação.

Or. en

Alteração 491
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 
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.

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 
publicados sob a sua responsabilidade,
tendo em vista informar as pessoas 
jurídicas às quais o responsável pelo 
tratamento inicial tenha autorizado o 
tratamento posterior dos dados pessoais e
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. O responsável pelo tratamento não 
será responsável pelos dados pessoais que 
o titular de dados tornar públicos.

Or. en
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Alteração 492
Bernd Lange

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 
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.

2. Sempre que o responsável pelo 
tratamento referido no n.º 1 tiver tornado 
públicos os dados pessoais, deve adotar 
todas as medidas razoáveis, na medida do 
económica e tecnicamente possível, 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. Se o responsável pelo tratamento 
tiver autorizado um terceiro a publicar 
dados pessoais, o primeiro é considerado 
responsável por essa publicação.

Or. en

Alteração 493
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

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 
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 

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 
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 
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autorizado um terceiro a publicar dados 
pessoais, o primeiro é considerado 
responsável por essa publicação.

autorizado um terceiro a publicar dados 
pessoais, o primeiro é considerado 
responsável por essa publicação. Ficam 
isentos os dados anónimos, certos dados 
sob pseudónimo e os dados cifrados.

Or. en

Justificação

São sugeridas exceções às regras gerais estabelecendo que os dados anónimos, certos dados 
sob pseudónimo e dados publicamente indisponíveis ou ilegíveis (por exemplo, dados cifrados 
ou dados de cópias de segurança) devem ficar isentos da aplicação do artigo 17.º, porquanto 
é complicado, ou mesmo impossível, apagar todos os dados pessoais de um terceiro e esse 
apagamento não beneficia a pessoa singular em causa.

Alteração 494
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O responsável pelo tratamento deve 
efetuar o apagamento sem demora, salvo 
quando a conservação dos dados seja 
necessária:

3. O responsável pelo tratamento deve 
efetuar o apagamento sem demora e 
independentemente do esforço necessário, 
salvo quando a conservação dos dados seja 
necessária:

Or. en

Alteração 495
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O responsável pelo tratamento deve 
efetuar o apagamento sem demora, salvo 
quando a conservação dos dados seja 

3. O responsável pelo tratamento deve 
efetuar o apagamento sem qualquer 
demora injustificada, salvo quando a 
conservação e a comunicação dos dados 
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necessária: forem necessárias:

Or. en

Alteração 496
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O responsável pelo tratamento deve 
efetuar o apagamento sem demora, salvo 
quando a conservação dos dados seja 
necessária:

3. O responsável pelo tratamento deve 
efetuar o apagamento sem qualquer 
demora indevida, salvo quando a 
conservação e a comunicação dos dados 
forem necessárias:

Or. en

Justificação

Além de poderem ser obrigados por lei a conservar e tratar os dados, os responsáveis pelo 
tratamento podem também ser obrigados a transmiti-los às autoridades de controlo 
competentes, sendo esse o caso, por exemplo, dos relatórios de transações suspeitas 
transmitidos às unidades de informação financeira, no âmbito das regras em matéria de luta 
contra o branqueamento de capitais.

Alteração 497
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Por motivos de interesse público no 
domínio da saúde pública, nos termos do 
artigo 81.º;

(b) Por motivos de interesse público no 
domínio da saúde pública e para fins no 
domínio da saúde, nos termos do artigo 
81.º;

Or. en
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Alteração 498
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Para o cumprimento de uma obrigação 
jurídica de conservação de dados pessoais 
prevista pelo direito da União ou pela 
legislação de um Estado-Membro à qual o 
responsável pelo tratamento esteja sujeito; 
a legislação do Estado‑ Membro deve 
responder a um objetivo de interesse 
público, respeitar o conteúdo essencial do 
direito à proteção de dados pessoais e ser 
proporcional ao objetivo legítimo 
prosseguido;

(d) Para o cumprimento de uma obrigação 
jurídica de conservação de dados pessoais 
prevista pelo direito da União ou pela 
legislação de um Estado-Membro à qual o 
responsável pelo tratamento esteja sujeito; 
a legislação do Estado-Membro deve exigir 
uma justificação no tocante ao interesse 
público, respeitar o princípio do direito à 
proteção de dados pessoais e ser 
proporcional ao objetivo legítimo 
prosseguido;

Or. en

Alteração 499
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Para a prevenção ou deteção de 
fraudes, para confirmar a identidade, e/ou 
para determinar a solvabilidade ou a 
capacidade de pagamento.

Or. en

Alteração 500
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os pedidos de retificação, 
apagamento ou bloqueio dos dados não 
devem prejudicar o tratamento necessário
para garantir, proteger e manter a 
resiliência de um ou mais sistemas de 
informação. Além disso, o direito ao 
apagamento e/ou à retificação de dados 
pessoais não se aplica aos dados pessoais 
que a lei obrigue a manter ou que sejam 
necessários para proteger os direitos do 
responsável pelo tratamento, do 
subcontratante ou de terceiros.

Or. en

Justificação

Há circunstâncias às quais não se aplica o direito do titular dos dados de retificar ou apagar 
dados pessoais, por exemplo, no cumprimento de leis de Estados-Membros da UE e outras 
jurisdições que exijam a manutenção de certos tipos de dados pessoais por razões de 
segurança nacional ou para investigar possíveis irregularidades.

Alteração 501
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º Suprimido
Direito de portabilidade dos dados
1. Sempre que os dados pessoais forem 
objeto de tratamento eletrónico num 
formato estruturado e de utilização 
corrente, o titular dos dados tem o direito 
de obter do responsável pelo tratamento 
uma cópia dos dados sujeitos a tratamento 
sob um formato eletrónico e estruturado 
de utilização corrente e que permita 
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utilização posterior pela pessoa em causa.
2. Se o titular dos dados tiver fornecido 
dados pessoais e o tratamento tiver por 
base o consentimento ou um contrato, a 
pessoa em causa tem o direito de 
transmitir esses dados pessoais e 
quaisquer outras informações que 
forneceu e que são conservadas por um 
sistema de tratamento automatizado, para 
outro sistema, sob um formato eletrónico 
de uso corrente, sem que o responsável 
pelo tratamento a quem os dados são 
retirados o possa impedir.
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 pelo procedimento de exame a 
referido no artigo 87.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

A portabilidade dos dados é uma medida no domínio da concorrência, não no da proteção de 
dados. Pode prestar-se a abusos, pois um mutuário a agir de má-fé pode alterar os dados 
entre o momento que recebe o seu histórico de crédito de um subcontratante e o da 
apresentação desse histórico a um mutuante. De igual modo, os dados podem não ser 
conservados ou tratados na mesma língua e de acordo com as mesmas categorias ou 
procedimentos. A portabilidade dos dados poderia ainda obrigar determinadas organizações 
a revelarem segredos comerciais, know-how interno ou informações sobre outros clientes.

Alteração 502
Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º Suprimido
Direito de portabilidade dos dados
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1. Sempre que os dados pessoais forem 
objeto de tratamento eletrónico num 
formato estruturado e de utilização 
corrente, o titular dos dados tem o direito 
de obter do responsável pelo tratamento 
uma cópia dos dados sujeitos a tratamento 
sob um formato eletrónico e estruturado 
de utilização corrente e que permita 
utilização posterior pela pessoa em causa.
2. Se o titular dos dados tiver fornecido 
dados pessoais e o tratamento tiver por 
base o consentimento ou um contrato, a 
pessoa em causa tem o direito de 
transmitir esses dados pessoais e 
quaisquer outras informações que 
forneceu e que são conservadas por um 
sistema de tratamento automatizado, para 
outro sistema, sob um formato eletrónico 
de uso corrente, sem que o responsável 
pelo tratamento a quem os dados são 
retirados o possa impedir.
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 pelo procedimento de exame a 
referido no artigo 87.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

Os titulares de dados dispõem do direito de acesso previsto no artigo 15.º da proposta de 
regulamento. O direito de acesso garante a todos os titulares de dados o direito de saber que 
dados pessoais são objeto de tratamento. O artigo 18.º, que permitiria aos titulares de dados 
obterem uma cópia dos seus dados num formato eletrónico e estruturado, não acrescenta 
qualquer vantagem significativa em termos de proteção dos dados pessoais dos cidadãos.

Alteração 503
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que os dados pessoais forem 
objeto de tratamento eletrónico num 
formato estruturado e de utilização 
corrente, o titular dos dados tem o direito 
de obter do responsável pelo tratamento 
uma cópia dos dados sujeitos a tratamento 
sob um formato eletrónico e estruturado 
de utilização corrente e que permita 
utilização posterior pela pessoa em causa.

1. Sempre que os dados pessoais forem 
objeto de tratamento eletrónico num 
formato estruturado e de utilização 
corrente, o titular dos dados tem o direito 
de obter do responsável pelo tratamento 
uma cópia dos dados sujeitos a tratamento.

Or. en

Alteração 504
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que os dados pessoais forem 
objeto de tratamento eletrónico num 
formato estruturado e de utilização 
corrente, o titular dos dados tem o direito 
de obter do responsável pelo tratamento 
uma cópia dos dados sujeitos a tratamento 
sob um formato eletrónico e estruturado de 
utilização corrente e que permita utilização 
posterior pela pessoa em causa.

1. Sempre que os dados pessoais forem 
objeto de tratamento eletrónico, o titular 
dos dados tem o direito de obter do 
responsável pelo tratamento uma cópia dos 
dados sujeitos a tratamento sob um formato 
eletrónico, interoperável e estruturado de 
utilização corrente e que permita utilização 
posterior pela pessoa em causa.

Or. en

Alteração 505
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que os dados pessoais forem 
objeto de tratamento eletrónico num 
formato estruturado e de utilização 
corrente, o titular dos dados tem o direito 
de obter do responsável pelo tratamento 
uma cópia dos dados sujeitos a tratamento 
sob um formato eletrónico e estruturado de 
utilização corrente e que permita utilização 
posterior pela pessoa em causa.

1. Sem prejuízo da obrigação prevista no 
artigo 5.º, alínea e), de apagar os dados se 
deixarem de ser necessários, sempre que 
os dados pessoais forem objeto de 
tratamento eletrónico num formato 
estruturado e de utilização corrente, o 
titular dos dados tem o direito de obter, 
mediante pedido, do responsável pelo 
tratamento uma cópia dos dados sujeitos a 
tratamento sob um formato eletrónico e 
estruturado de utilização corrente e que 
permita utilização posterior pela pessoa em 
causa.

Or. en

Alteração 506
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o titular dos dados tiver fornecido 
dados pessoais e o tratamento tiver por 
base o consentimento ou um contrato, a 
pessoa em causa tem o direito de transmitir 
esses dados pessoais e quaisquer outras 
informações que forneceu e que são 
conservadas por um sistema de tratamento 
automatizado, para outro sistema, sob um 
formato eletrónico de uso corrente, sem 
que o responsável pelo tratamento a quem 
os dados são retirados o possa impedir.

2. Se o titular dos dados tiver fornecido 
dados pessoais e o tratamento tiver por 
base o consentimento ou um contrato, a 
pessoa em causa tem o direito de transmitir 
esses dados pessoais e quaisquer outras 
informações que forneceu e que são 
conservadas por um sistema de tratamento 
automatizado.

Or. en

Alteração 507
Amelia Andersdotter
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Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o titular dos dados tiver fornecido 
dados pessoais e o tratamento tiver por 
base o consentimento ou um contrato, a 
pessoa em causa tem o direito de transmitir 
esses dados pessoais e quaisquer outras 
informações que forneceu e que são 
conservadas por um sistema de tratamento 
automatizado, para outro sistema, sob um 
formato eletrónico de uso corrente, sem
que o responsável pelo tratamento a quem 
os dados são retirados o possa impedir.

2. Se o titular dos dados tiver fornecido 
dados pessoais, a pessoa em causa tem o 
direito de transmitir esses dados pessoais e 
quaisquer outras informações que forneceu 
e que são conservadas por um sistema de 
tratamento automatizado, para outro 
sistema, sob um formato eletrónico de uso 
corrente, sem que o responsável pelo 
tratamento a quem os dados são retirados o 
possa impedir.

Or. en

Alteração 508
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o titular dos dados tiver fornecido 
dados pessoais e o tratamento tiver por 
base o consentimento ou um contrato, a 
pessoa em causa tem o direito de transmitir 
esses dados pessoais e quaisquer outras 
informações que forneceu e que são 
conservadas por um sistema de tratamento 
automatizado, para outro sistema, sob um 
formato eletrónico de uso corrente, sem 
que o responsável pelo tratamento a quem 
os dados são retirados o possa impedir.

2. Se o titular dos dados tiver fornecido 
dados pessoais e o tratamento tiver por 
base o consentimento ou um contrato, a 
pessoa em causa tem o direito de transmitir 
esses dados pessoais e quaisquer outras 
informações que forneceu ou com ela 
relacionadas, e que são conservadas por 
um sistema de tratamento automatizado, 
para outro sistema, sob um formato 
eletrónico de uso corrente, sem que o 
responsável pelo tratamento a quem os 
dados são retirados o possa impedir.

Or. en
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Alteração 509
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Este direito não prejudica a 
obrigação de apagar os dados se, nos 
termos do artigo 5.º, alínea e), eles 
deixarem de ser necessários.

Or. en

Alteração 510
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os n.os 1 e 2 não se aplicam ao 
tratamento de dados anónimos e sob 
pseudónimo na medida em que o titular 
dos dados não seja suficientemente 
identificável com base nesses dados ou 
essa identificação exija que o responsável 
pelo tratamento anule o processo de 
pseudonimização.

Or. en

Alteração 511
Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os n.os 1 e 2 não se aplicam se o 
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responsável pelo tratamento puder 
demonstrar de forma razoável a 
impossibilidade de separar os dados do 
titular de dados dos dados de outros 
titulares.

Or. en

Alteração 512
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

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 pelo procedimento de exame a 
referido no artigo 87.º, n.º 2.

3. O formato eletrónico, as 
funcionalidades conexas e os 
procedimentos para a transmissão de 
dados pessoais nos termos do n.º 2 são 
determinados pelo responsável pelo 
tratamento em função das normas 
industriais disponíveis mais apropriadas 
ou de acordo com o definido pelas partes 
interessadas do setor ou pelos organismos 
de normalização. A Comissão deve 
promover e prestar assistência ao setor, às 
partes interessadas e aos organismos de 
normalização na delineação e adoção de 
normas técnicas, modalidades e 
procedimentos para a transmissão de 
dados pessoais nos termos do n.º 2.

Or. en

Alteração 513
Giles Chichester

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 
pelo procedimento de exame a referido no 
artigo 87.º, n.º 2.

3. O formato eletrónico referido no n.º 1, 
bem como as normas técnicas, as 
modalidades e os procedimentos para a 
transmissão de dados pessoais, nos termos 
do n.º 2, são estabelecidos pelo 
responsável pelo tratamento, tendo em 
conta as normas setoriais harmonizadas, 
ou, sempre que tais não forem definidas, 
são desenvolvidos pelas partes 
interessadas do setor, por intermédio de 
organismos de normalização.

Or. en

Justificação

A Comissão Europeia não devia ser o órgão de decisão no que respeita à definição de um 
formato eletrónico harmonizado de transmissão de dados. Para além disso, a abordagem 
proposta por esta alteração é mais neutra do ponto de vista tecnológico e mais adequada 
face ao leque de setores abrangidos pelo presente regulamento.

Alteração 514
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

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 
pelo procedimento de exame a referido no 
artigo 87.º, n.º 2.

3. A Comissão pode 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 pelo 
procedimento de exame a referido no 
artigo 87.º, n.º 2.

Or. en
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Alteração 515
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A
Sempre que um titular de dados fizer valer 
os direitos referidos nos artigos 14.º a 19.º 
do presente regulamento, o responsável 
pelo tratamento tem de assegurar que foi 
recebida documentação suficiente relativa 
à identidade de um titular de dados.

Or. en

Justificação

Os cidadãos têm de documentar as suas identidades para fazerem valer os seus direitos, de 
modo a impedir a ocorrência de qualquer forma de usurpação de identidade.

Alteração 516
Silvia-Adriana Ţicău

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, 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.

Or. en
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Justificação

O direito de oposição não deve ficar condicionado a motivos relacionados com a situação 
específica dos titulares dos dados.

Alteração 517
Amelia Andersdotter

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), 
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.

Or. en

Alteração 518
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

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 

2. Sempre que os dados pessoais são 
tratados para efeitos de comercialização 
direta ou o tratamento tiver por base o 
artigo 6.º, n.º 1, alínea f), 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, 
numa linguagem clara e simples, 
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informações. adaptada à pessoa em causa, em especial 
quando as informações são dirigidas 
especificamente a uma criança, e deve ser 
claramente distinguido de outras 
informações.

Or. en

Alteração 519
Giles Chichester

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.

Or. en

Alteração 520
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

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 comunicado ao 
titular dos dados de forma compreensível 
e deve ser claramente distinguido de 
outras informações.
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Or. en

Alteração 521
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 20 – título

Texto da Comissão Alteração

Medidas baseadas na definição de perfis Medidas baseadas no tratamento 
automatizado

Or. en

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 522
Paul Rübig

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.

Suprimido

Or. de
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Justificação

A abordagem seguida parte de uma apreciação negativa da definição de perfis, que, não 
obstante, é bastante útil nos domínios do marketing, dos serviços financeiros e da 
personalização de produtos e serviços. O presente número tem de ser suprimido para inverter 
o sentido da abordagem e permitir a definição de perfis, exceto se esta puder ter as 
consequências especificadas mais à frente.

Alteração 523
Seán Kelly

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 tem o direito de não 
ficar sujeito a uma decisão desleal e 
discriminatória, 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.

Or. en

Justificação

Importa clarificar a utilização do termo «titular de dados», bem como o termo jurídico 
«desleal e discriminatória», em conformidade com a Diretiva 2005/29/CE relativa às 
práticas comerciais desleais.

Alteração 524
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1
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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. Uma pessoa singular tem o direito de 
não ficar sujeita 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.

Or. en

Alteração 525
Giles Chichester

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 sua personalidade.

Or. en

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 
pessoas singulares associados à definição de perfis. Ao colocar a ênfase nas técnicas 
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«desleais» ou «discriminatórias», tal como são 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 526
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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. Qualquer titular de dados tem o direito 
de pedir para não ficar sujeito a uma 
medida que o afete negativamente, tomada 
exclusivamente com base num tratamento 
automatizado de dados destinado a avaliar,
analisar e prever a sua capacidade 
profissional, situação financeira, 
localização, saúde, preferências pessoais, 
fiabilidade ou comportamento.

Or. en

Justificação

A adoção de medidas suplementares e distintas para tratar dados pessoais por meios 
automatizados só se justifica nos casos em que a medida produza efeitos jurídicos adversos. 
Qualquer outra forma de definição de perfis que corresponda ao tratamento de dados 
pessoais é tida como tratamento normal, estando já sujeita a todas as disposições do 
regulamento.

Alteração 527
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer pessoa singular tem o direito 1. Qualquer pessoa singular tem o direito 
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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.

de, tanto em linha como fora de linha, 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.

Or. en

Justificação

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.

Alteração 528
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. É permitida a criação de perfis de 
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utilizadores para fins de publicidade, de 
estudo de mercado ou da adaptação dos 
«telemedia» às necessidades, utilizando 
dados apresentados sob pseudónimo, 
desde que o titular dos dados não se 
oponha. A pessoa em causa deve ser 
informada sobre o seu direito de oposição. 
Não é permitido associar os perfis de 
utilizadores a dados sobre o portador do 
pseudónimo.

Or. de

Justificação

A formulação original do artigo 20.º poderia levar a que as empresas tivessem de pedir um 
consentimento para todos os tipos de tratamento de dados pessoais. Porém, para não destruir 
o modelo de negócio de inúmeras pequenas e médias empresas europeias e não privilegiar, 
assim, as grandes empresas norte-americanas, deveriam ser permitidas determinadas formas 
do tratamento de dados, respeitando adequadamente a proteção dos dados pessoais.

Alteração 529
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os responsáveis pelo tratamento de 
dados devem notificar o titular dos dados 
sempre que esse tratamento ocorra e 
permitir à pessoa em causa que exerça o 
direito de recurso dessa decisão.

Or. en

Justificação

A definição de perfis para efeitos de classificação do risco de crédito deve ser claramente 
distinguida de outros fins, sobretudo por esta definição de perfis ter de ser clara e 
previamente comunicada à pessoa em causa.



AM\922342PT.doc 93/171 PE922.342v01-00

PT

Alteração 530
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Tiver por base dados sob 
pseudónimo.

Or. en

Alteração 531
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Tiver por base os interesses legítimos 
prosseguidos pelo responsável pelo 
tratamento de dados.

Or. en

Alteração 532
Jens Rohde

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 
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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.

Or. en

Alteração 533
Giles Chichester

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 
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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.

Or. en

Justificação

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

Alteração 534
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parte introdutória

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:

2. Sob reserva das outras disposições do 
presente regulamento, uma medida que 
produza efeitos na esfera jurídica de uma 
pessoa ou 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, só é lícita
se o tratamento:

Or. de

Justificação

Modificando a abordagem, a definição de perfis é permitida se o titular dos dados tiver 
conhecimento da mesma, bem como a possibilidade de aceder às informações pessoais 
utilizadas (artigo 15.º) e alterá-las caso estejam erradas (artigo 16.º).
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Alteração 535
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parte introdutória

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:

2. Sob reserva das outras disposições do 
presente regulamento, nomeadamente os 
n.os 3 e 4, uma pessoa só pode ser sujeita a 
uma medida do tipo referido no n.º 1, se o 
tratamento:

Or. en

Alteração 536
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parte introdutória

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:

2. Sob reserva das outras disposições do 
presente regulamento, um titular de dados
só pode ser sujeito a uma medida do tipo 
referido no n.º 1, se o tratamento:

Or. en

Alteração 537
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(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 

Suprimido
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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

Or. en

Alteração 538
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(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

(a) For necessário para a celebração ou 
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 receber 
informação significativa acerca da lógica 
utilizada na definição dos perfis e o direito 
de obter intervenção humana, mormente a 
explicação da decisão tomada após tal 
intervenção; ou

Or. en

Alteração 539
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) For efetuado no âmbito da celebração (a) For efetuado no âmbito da celebração 
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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

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 a possibilidade de 
apresentar o seu ponto de vista ou o 
direito de obter intervenção humana; ou

Or. en

Alteração 540
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(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

Suprimido

Or. en

Alteração 541
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(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 

(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 
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causa; ou causa e protejam os titulares de dados 
contra eventuais discriminações 
resultantes das medidas descritas no n.º 1; 
ou

Or. en

Alteração 542
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(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

(b) For necessário para cumprir a 
legislação da União ou de um 
Estado-Membro; ou

Or. en

Justificação

Não é da competência dos responsáveis pelo tratamento de dados verificar se a legislação do 
Estado-Membro «estabelece medidas adequadas que garantam a defesa dos legítimos 
interesses dos titulares de dados».

Alteração 543
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c)Tiver por base o consentimento do 
titular dos dados, sob reserva das 
condições estabelecidas no artigo 7.º, e de 
garantias adequadas.

Suprimido
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Or. en

Alteração 544
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Tiver por base o consentimento do 
titular dos dados, sob reserva das 
condições estabelecidas no artigo 7.º, e de 
garantias adequadas.

Suprimido

Or. de

Justificação

A formulação original do artigo 20.º poderia levar a que as empresas tivessem de pedir um 
consentimento para todos os tipos de tratamento de dados pessoais. Porém, para não destruir 
o modelo de negócio de inúmeras pequenas e médias empresas europeias e não privilegiar, 
assim, as grandes empresas norte-americanas, deveriam ser permitidas determinadas formas 
do tratamento de dados, respeitando adequadamente a proteção dos dados pessoais.

Alteração 545
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Tiver por base o consentimento do 
titular dos dados, sob reserva das condições 
estabelecidas no artigo 7.º, e de garantias 
adequadas.

(c) Tiver por base o consentimento do 
titular dos dados, sob reserva das condições 
estabelecidas no artigo 7.º, e de garantias 
adequadas, designadamente proteção 
eficaz contra eventuais discriminações 
resultantes das medidas descritas no n.º 1.

Or. en
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Alteração 546
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Tiver por base o consentimento do 
titular dos dados, sob reserva das condições 
estabelecidas no artigo 7.º, e de garantias 
adequadas.

(c) Tiver por base o consentimento do 
titular dos dados, sob reserva das condições 
estabelecidas nos artigos 7.º, 15.º e 16.º.

Or. de

Justificação

Modificando a abordagem, a definição de perfis é permitida se o titular dos dados tiver 
conhecimento da mesma, bem como a possibilidade de aceder às informações pessoais 
utilizadas (artigo 15.º) e alterá-las caso estejam erradas (artigo 16.º).

Alteração 547
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) For limitado a dados sob 
pseudónimo. Esses dados sob pseudónimo 
não devem ser cotejados com os dados 
relativos ao portador de pseudónimo. O 
disposto no artigo 19.º, n.º 3 (novo), 
aplica-se mutatis mutandis.

Or. en

Justificação

Em conformidade com o artigo 15.º, n.º 3, da Lei de Proteção de Dados nos Média da 
Alemanha, que incentiva a pseudonimização dos dados e estabelece um quadro legislativo 
claro em matéria de criação de perfis nos domínios, entre outros, da publicidade e dos 
estudos de mercado.
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Alteração 548
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 549
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

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

Alteração 550
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3
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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 deve incluir ou gerar dados 
abrangidos pelas categorias especiais de 
dados pessoais referidas no artigo 9.º, 
exceto se constarem das exceções 
enumeradas no artigo 9.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 551
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. É proibida a definição de perfis que 
(de forma intencional ou não) tenha por 
efeito a discriminação contra pessoas 
singulares em razão de origem racial ou 
étnica, opiniões políticas, religião ou 
convicções, filiação sindical ou orientação 
sexual, ou que (de forma intencional ou 
não) conduza a medidas que tenham tais 
efeitos.

Or. en

Alteração 552
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. O tratamento automatizado dos 
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dados pessoais destinado a avaliar 
determinados aspetos pessoais próprios a 
uma pessoa singular não deve ser 
utilizado para identificar ou distinguir 
crianças.

Or. en

Alteração 553
Jens Rohde

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

Or. en

Alteração 554
Giles Chichester

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



AM\922342PT.doc 105/171 PE922.342v01-00

PT

Or. en

Justificação

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

Alteração 555
Amelia Andersdotter

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.

4. Nos casos previstos no n.º 2, as 
informações a fornecer pelo responsável 
pelo tratamento nos termos dos artigos 14.º 
e 15.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, bem como o acesso à lógica 
subjacente aos dados pessoais em fase de 
tratamento.

Or. en

Alteração 556
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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.

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.
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Or. en

Alteração 557
Jens Rohde

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

Or. en

Alteração 558
Giles Chichester

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

Or. en

Justificação

A supressão é coerente com a alteração proposta para o n.º 1.
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Alteração 559
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Or. en

Alteração 560
Amelia Andersdotter

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.

5. Num prazo de seis meses a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão deve 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 dos titulares dos 
dados, em conformidade com o n.º 2. Antes 
da publicação, a Comissão deve consultar 
representantes dos titulares de dados e o 
Comité Europeu para a Proteção de 
Dados.

Or. en
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Alteração 561
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A legislação da União ou dos 
Estados-Membros pode limitar, mediante 
disposições legislativas, o alcance das 
obrigações e dos direitos previstos no 
artigo 5.º, alíneas a) a e), nos artigos 11.º a 
20.º, e no artigo 32.º, desde que tal 
limitação constitua uma medida necessária 
e proporcionada numa sociedade 
democrática para assegurar:

1. A legislação da União ou dos Estados-
Membros pode limitar, mediante 
disposições legislativas, o alcance das 
obrigações e dos direitos previstos no 
artigo 5.º, alíneas a) a e), nos artigos 11.º a 
19.º, e no artigo 32.º, desde que tal 
limitação constitua uma medida necessária 
e proporcionada numa sociedade 
democrática para assegurar:

Or. en

Alteração 562
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Outros interesses públicos da União 
ou de um Estado-Membro, 
nomeadamente um interesse económico 
ou financeiro importante da União ou de 
um Estado-Membro, incluindo nos 
domínios monetário, orçamental ou fiscal, 
bem como a proteção da estabilidade e 
integridade dos mercados;

Suprimido

Or. en

Justificação

Tal como no caso do artigo 6.º, n.º 3, os Estados-Membros têm amplas possibilidades de 
elaborar legislação nacional que crie exceções ao presente regulamento. Esta situação irá 
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criar uma aplicação diferente do presente regulamento nos vários Estados-Membros e pode 
resultar na erosão da proteção dos dados dos cidadãos.

Alteração 563
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Outros interesses públicos da União 
ou de um Estado-Membro, 
nomeadamente um interesse económico ou 
financeiro importante da União ou de um 
Estado-Membro, incluindo nos domínios 
monetário, orçamental ou fiscal, bem como 
a proteção da estabilidade e integridade 
dos mercados;

(c) Um interesse económico ou financeiro 
importante da União ou de um 
Estado-Membro, incluindo nos domínios 
monetário, orçamental ou fiscal;

Or. en

Justificação

Mantém a formulação da Diretiva 95/46/CE e não permite restrições demasiado amplas.

Alteração 564
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Outros interesses públicos da União ou 
de um Estado-Membro, nomeadamente um 
interesse económico ou financeiro 
importante da União ou de um Estado-
Membro, incluindo nos domínios 
monetário, orçamental ou fiscal, bem como 
a proteção da estabilidade e integridade 
dos mercados;

c) Outros interesses públicos importantes 
da União ou de um Estado-Membro, 
nomeadamente um interesse económico ou 
financeiro importante da União ou de um 
Estado-Membro, incluindo nos domínios 
monetário, orçamental ou fiscal;

Or. en



PE922.342v01-00 110/171 AM\922342PT.doc

PT

Alteração 565
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Uma missão de controlo, de inspeção 
ou de regulamentação associada, ainda 
que ocasionalmente, ao exercício da 
autoridade pública, nos casos referidos 
nas alíneas a), b), c) e d);

Suprimido

Or. en

Alteração 566
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os parceiros sociais podem limitar, 
mediante disposições legislativas, o 
alcance das obrigações e dos direitos 
previstos no artigo 5.º, alíneas a) a e), nos 
artigos 11.º a 20.º e no artigo 32.º, desde 
que essa limitação tenha sido acordada no 
quadro das convenções coletivas a nível 
nacional e constitua uma medida 
necessária e proporcionada.

Or. en

Justificação

A regulamentação do mercado de trabalho difere substancialmente nos diversos Estados-
Membros. Certos Estados-Membros seguem uma tradição legislativa, enquanto outros 
apresentam um elevado grau de regulamentação que decorre das convenções coletivas do 
mercado de trabalho.
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Alteração 567
Amelia Andersdotter

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, cumprir as 
normas de necessidade e 
proporcionalidade e incluir disposições 
explícitas relativas, pelo menos:

a)Às finalidades do tratamento;
b)Às modalidades de identificação do 
responsável pelo tratamento;
c)Às finalidades e meios específicos do 
tratamento;
d)Às categorias de pessoas autorizadas a 
tratar os dados;
e)Ao procedimento a seguir para efetuar o 
tratamento;
f)Às garantias contra quais interferências 
arbitrárias por parte de autoridades 
públicas;
g)Ao direito de os titulares dos dados 
serem informados da limitação.

Or. en

Alteração 568
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As restrições impostas ao tratamento 
realizado por responsáveis pelo 
tratamento privados para efeitos de 
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aplicação da lei não devem obrigá-los a 
conservar outros dados para além dos 
estritamente necessários para o fim inicial 
perseguido nem a alterar a sua 
arquitetura de TI.

Or. en

Justificação

As restrições impostas ao tratamento realizado por responsáveis pelo tratamento privados 
para efeitos de aplicação da lei não devem obrigá-los a conservar outros dados para além 
dos estritamente necessários para o fim inicial perseguido nem a alterar a sua arquitetura de 
TI.

Alteração 569
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As medidas legislativas referidas no 
n.º 1 não devem obrigar os responsáveis 
pelo tratamento privados a conservar 
outros dados para além dos estritamente 
necessários para o fim inicial perseguido.

Or. en

Alteração 570
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. As medidas legislativas referidas no 
n.º 1 são submetidas ao parecer do Comité 
Europeu para a Proteção de Dados. Se o 
Comité Europeu para a Proteção de 
Dados considerar que as medidas 
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notificadas não cumprem os requisitos do 
n.º 2, informará a Comissão desse facto. 
Seguidamente, a Comissão equaciona o 
lançamento do procedimento previsto no 
artigo 258.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Or. en

Alteração 571
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento adota 
regras internas e executa as medidas 
adequadas para assegurar, e conseguir 
comprovar, que o tratamento dos dados 
pessoais é realizado em conformidade 
com o presente regulamento.

1. Tendo em conta as técnicas mais 
recentes, a natureza do tratamento de 
dados pessoais e o tipo de organização, no 
momento quer da definição dos meios de 
tratamento quer do próprio tratamento, 
devem ser aplicadas medidas técnicas e 
organizativas adequadas e demonstráveis 
para que o tratamento seja conforme com 
os requisitos do presente regulamento e 
garanta a proteção dos direitos do titular 
dos dados desde a conceção.

Or. en

Justificação

O regulamento deve prever flexibilidade suficiente para permitir que as diferentes 
organizações adotem as medidas técnicas e organizativas mais eficazes, em função das suas 
natureza e estrutura.

Alteração 572
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. A pedido da autoridade competente 
em matéria de proteção de dados, o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante deve comprovar a 
existência de medidas técnicas e 
organizativas.

Or. en

Alteração 573
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Um grupo de empresas pode aplicar 
medidas técnicas e organizativas 
conjuntas para cumprir as suas 
obrigações decorrentes do regulamento.

Or. en

Alteração 574
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. O presente artigo não se aplica a 
uma pessoa singular que efetue o 
tratamento de dados pessoais sem fins 
comerciais.

Or. en
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Alteração 575
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. As medidas referidas no n.º 1 incluem, 
nomeadamente:

2. Essas medidas incluem, sem limitação:

Or. en

Alteração 576
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Conservar a documentação, nos termos 
do artigo 28.º;

a) Proceder a uma supervisão 
independente da gestão do tratamento de 
dados pessoais, de modo a assegurar a 
existência e a eficácia das medidas 
técnicas e organizativas;

Or. en

Alteração 577
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Aplicar um sistema de controlo e de 
gestão, incluindo a atribuição de 
responsabilidades, a formação de pessoal 
e instruções adequadas;

Or. en
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Alteração 578
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Aplicar os requisitos de segurança 
previstos no artigo 30.º;

b) Assegurar a existência de políticas 
adequadas, instruções ou outras 
orientações para conduzir o 
processamento de dados necessário para 
cumprir o regulamento, bem como de 
procedimentos e de uma execução que 
tornem essas orientações efetivas;

Or. en

Alteração 579
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Realizar uma avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados, nos termos do 
artigo 33.º;

c) Assegurar a existência de 
procedimentos de planeamento adequados 
para garantir a conformidade e eliminar 
potenciais riscos do tratamento de dados 
pessoais antes do seu início;

Or. en

Alteração 580
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 22.º – n.º 2 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) Respeitar as obrigações relativas à 
autorização ou consulta prévias da 
autoridade de controlo, nos termos do 
artigo 34.º, n.ºs 1 e 2;

d) Assegurar a existência de 
documentação adequada relativa ao 
tratamento de dados para permitir o 
cumprimento das obrigações decorrentes 
do regulamento;

Or. en

Alteração 581
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 22.º – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Respeitar as obrigações relativas à 
autorização ou consulta prévias da 
autoridade de controlo, nos termos do 
artigo 34.º, n.os 1 e 2;

d) Respeitar as obrigações relativas à 
autorização ou consulta prévia da 
autoridade de controlo, estabelecida no
artigo 34.º, n.ºs 1 e 2;

Or. en

Alteração 582
Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Artigo 22.º – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Respeitar as obrigações relativas à 
autorização ou consulta prévias da 
autoridade de controlo, nos termos do 
artigo 34.º, n.os 1 e 2;

d) Respeitar as obrigações relativas à 
notificação ou consulta prévia da 
autoridade de controlo, nos termos do 
artigo 34.º, n.ºs 1 e 2;

Or. en
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Justificação

Os procedimentos que carecem de autorização prévia são caros e morosos para o 
responsável pelo tratamento, sendo as suas vantagens face a um sistema de notificação 
prévia igualmente questionáveis do ponto de vista da proteção de dados. A notificação 
prévia, que daria à autoridade de controlo a possibilidade de reagir e agir, é suficiente, 
prevendo também um procedimento de proteção de dados amigo do utilizador.

Alteração 583
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Designar um delegado para a proteção 
de dados, nos termos do artigo 35.º, n.º 1.

e) Assegurar a existência de uma 
organização ou de um delegado para a 
proteção de dados devidamente habilitado 
e dispondo dos recursos adequados para 
supervisionar a aplicação das medidas 
definidas no presente artigo e controlar o 
cumprimento do presente regulamento, 
tendo em especial consideração a 
necessidade de garantir a independência 
organizativa dessa organização ou 
delegado para a proteção de dados para 
evitar conflitos de interesses inadequados. 
Essa função pode ser exercida mediante 
um contrato de prestação de serviços;

Or. en

Alteração 584
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Assegurar a existência de uma 
sensibilização e de uma formação 
adequadas do pessoal que intervém no 
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tratamento de dados e nas decisões a ele 
respeitantes, em conformidade com as 
obrigações decorrentes do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 585
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Estabelecer e documentar as medidas 
referidas no artigo 11.º.

Or. en

Alteração 586
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O responsável pelo tratamento deve 
aplicar mecanismos para verificar a 
eficácia das medidas referidas nos n.ºs 1 e 
2. Sob reserva da sua proporcionalidade, 
essa verificação deve ser realizada por 
auditores independentes internos ou 
externos.

Suprimido

Or. en

Alteração 587
Amelia Andersdotter
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Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O responsável pelo tratamento deve 
tornar público um resumo das medidas 
referidas nos n.ºs 1 e 2.

Or. en

Alteração 588
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os relatórios periódicos das 
atividades do responsável pelo tratamento 
devem incluir uma descrição das políticas 
e medidas referidas no artigo 22.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 589
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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 
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 

Suprimido
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de proporcionalidade previstos no n.º 3, e 
considerar a adoção de medidas 
específicas para as micro, pequenas e 
médias empresas.

Or. en

Alteração 590
Amelia Andersdotter

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 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.

4. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar atos delegados nos termos do 
artigo 86.º, a fim de especificar mais 
concretamente as condições de verificação 
e os mecanismos de auditoria referidos no 
n.º 3, tendo em conta os critérios de 
proporcionalidade previstos no n.º 3.

Or. en

Justificação

O princípio da responsabilidade deve deixar os pormenores ao responsável pelo tratamento. 
As isenções em benefício das PME não podem ser delegadas; de qualquer modo, a 
responsabilidade garante a adequação das medidas às empresas, independentemente da sua 
dimensão.

Alteração 591
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 23 – título
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Texto da Comissão Alteração

Proteção de dados desde a conceção e por 
defeito

Proteção de dados por defeito e desde a 
conceção

Or. en

Alteração 592
Giles Chichester

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].

Or. en

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, tal como consta do 
«Pacote de Normalização», deve ser utilizado, em vez disso, para harmonizar os requisitos 
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aplicáveis e permitir a livre circulação.

Alteração 593
Amelia Andersdotter

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. 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 
apropriados para que o tratamento seja 
conforme com os requisitos do presente 
regulamento e garanta a proteção dos 
direitos do titular dos dados. As medidas e 
os procedimentos apropriados incluem:
a) Medidas técnicas relativas à conceção 
técnica e arquitetura do produto ou 
serviço; e
b) Medidas organizativas relacionadas 
com as políticas operacionais do 
responsável pelo tratamento.
Se o responsável pelo tratamento tiver 
realizado uma avaliação de impacto sobre 
a proteção de dados nos termos do artigo 
33.º, os resultados dessa avaliação 
deverão ser considerados aquando da 
elaboração das medidas referidas nas 
alíneas a) e b) do presente número.

Or. en

Alteração 594
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1
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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. 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. Não obstante, o responsável 
pelo tratamento deve ser apenas obrigado 
a aplicar medidas que sejam 
proporcionais ao risco de tratamento 
inerente à natureza dos dados a tratar.

Or. en

Alteração 595
Jens Rohde

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. Tendo em conta as técnicas mais 
recentes e os custos da sua aplicação, o 
responsável pelo tratamento aplica, no 
momento da definição dos meios de 
tratamento e do próprio tratamento, e caso 
haja mudanças significativas no ambiente 
de 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.

Or. en
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Justificação

Importa que a privacidade seja também tida em consideração quando os sistemas são 
alterados. Em muitos casos, a alteração dos sistemas visa sobretudo a introdução de um novo 
tipo de funcionalidade e, durante o processo, negligencia-se a necessidade de continuar a 
observar os elevados requisitos iniciais de privacidade e segurança.

Alteração 596
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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. Tendo em conta as técnicas mais 
recentes, os custos da sua aplicação e as 
melhores práticas a nível internacional, 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 
apropriados para que o tratamento seja 
conforme com os requisitos do presente 
regulamento e garanta a proteção dos 
direitos do titular dos dados.

Or. en

Alteração 597
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 

2. Essas medidas e procedimentos devem:
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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.

a) Ter em devida consideração as normas 
técnicas e os regulamentos em vigor no 
domínio da segurança pública
b) Seguir o princípio da neutralidade 
tecnológica, dos serviços e do modelo de 
negócio
c) Ter por base os esforços e as normas do 
setor a nível mundial
d) Considerar devidamente a evolução 
internacional

Or. en

Alteração 598
Giles Chichester

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 implícita 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.

Or. en
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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, tal como consta do 
«Pacote de Normalização», deve ser utilizado, em vez disso, para harmonizar os requisitos 
aplicáveis e permitir a livre circulação.

Alteração 599
Amelia Andersdotter

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. 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. Tal deve ser garantido 
aplicando medidas técnicas e/ou 
organizativas, conforme o caso. Em 
especial, esses mecanismos devem 
assegurar que, por defeito, os dados 
pessoais não sejam disponibilizados a um 
número indeterminado de pessoas 
singulares e que os titulares dos dados 
possam controlar a distribuição dos seus 
dados pessoais.

Or. en

Alteração 600
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2
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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. 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. O 
disposto nos períodos 1 e 2 não se aplica 
no que respeita ao tratamento de dados 
que vise o cumprimento das obrigações 
previstas na legislação e/ou seja do 
interesse público, na medida em que essa 
obrigação ou missão pretenda maximizar 
a exaustividade de uma base de dados. Tal 
aplica-se, nomeadamente, às listas de 
assinantes de telecomunicações.

Or. en

Alteração 601
Paul Rübig

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 

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 
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conservação. Em especial, esses 
mecanismos devem assegurar que, por 
defeito, os dados pessoais não sejam 
disponibilizados a um número 
indeterminado de pessoas singulares.

conservação. Em especial, esses 
mecanismos devem assegurar que, por 
defeito, os dados pessoais não sejam 
disponibilizados a um número 
indeterminado de pessoas.

Or. de

Alteração 602
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para aplicar o disposto no presente 
regulamento, deve-se garantir que não 
sejam impostos requisitos obrigatórios de 
características técnicas específicas a 
produtos e serviços, nomeadamente 
equipamentos terminais ou outros 
equipamentos de comunicações 
eletrónicas, passíveis de impedir a 
colocação no mercado e a livre circulação 
desses equipamentos nos Estados-
Membros e entre estes.

Or. en

Alteração 603
Giles Chichester

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 

Suprimido
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1 e 2, em especial quanto à proteção de 
dados desde a conceção aplicáveis ao 
conjunto dos setores, produtos e serviços.

Or. en

Justificação

A presente alteração está conforme com as alterações ao artigo 23.º, n.º 1.

Alteração 604
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Or. en

Alteração 605
Amelia Andersdotter

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 

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 
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especial quanto à proteção de dados desde 
a conceção aplicáveis ao conjunto dos
setores, produtos e serviços.

especial as exigências de proteção de 
dados desde a conceção aplicáveis ao 
conjunto dos setores, produtos e serviços.

Or. en

Alteração 606
Giles Chichester

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. Esses atos de execução devem 
ser adotados pelo procedimento de exame 
a que se refere o artigo 87.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração está conforme com as alterações ao Artigo 23.º, n.º 1.

Alteração 607
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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. Esses atos de execução devem 
ser adotados pelo procedimento de exame 
a que se refere o artigo 87.º, n.º 2.

4. Se necessário, poderão ser adotadas 
medidas para garantir que os 
equipamentos terminais sejam 
construídos de uma forma compatível com 
a Decisão do Conselho, de 22 de 
dezembro de 1986, relativa à 
normalização no domínio das tecnologias 
da informação e das telecomunicações, e 
coerente com os esforços de normalização 
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a nível internacional no seio da indústria.

Or. en

Alteração 608
Amelia Andersdotter

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. Esses atos de execução devem 
ser adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 87.º, n.º 2.

4. A Comissão pode estabelecer normas 
técnicas para as exigências definidas nos 
n.ºs 1 e 2.(Não se aplica à versão 
portuguesa.)

Or. en

Alteração 609
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

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 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. 
O acordo deve refletir devidamente as 
funções dos responsáveis conjuntos pelo 
tratamento e as suas relações com os 
titulares dos dados.
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Or. en

Justificação

O acordo a celebrar pelos responsáveis conjuntos pelo tratamento deve, obrigatoriamente, 
refletir devidamente as funções dos responsáveis conjuntos pelo tratamento e as suas 
relações com os titulares dos dados. No contexto dos acordos contratuais, os responsáveis 
conjuntos pelo tratamento não se encontram necessariamente na mesma posição negocial. 
Além disso, nem todos os responsáveis conjuntos pelo tratamento mantêm uma relação direta 
com o titular dos dados e não controlam o mesmo tipo e quantidade de dados pessoais.

Alteração 610
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

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 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.

Or. en

Justificação

Em virtude da alteração da definição de responsável pelo tratamento (artigo 4.º, n.º 5), 
importa esclarecer que o controlador define a finalidade do tratamento de dados, ao passo 
que o subcontratante define as condições e os meios.

Alteração 611
Amelia Andersdotter
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Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a)Um responsável pelo tratamento 
estabelecido num país terceiro sempre que 
a Comissão tenha decidido que o país 
terceiro assegura um nível de proteção 
adequado nos termos do artigo 41.º; ou

Suprimido

Or. en

Alteração 612
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma empresa com menos de 250 
trabalhadores; ou

b) Uma empresa que efetue o tratamento 
de dados pessoais relativos a menos de 
250 titulares de dados; ou

Or. en

Alteração 613
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A designação de um representante pelo 
responsável pelo tratamento não prejudica 
as ações judiciais que possam vir a ser 
intentadas contra o próprio responsável 
pelo tratamento.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en
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Alteração 614
Giles Chichester

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 
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.

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 
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.

Or. en

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 615
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean



PE922.342v01-00 136/171 AM\922342PT.doc

PT

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 
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.

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 
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.

Or. en

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.

Alteração 616
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

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 

1. Sempre que o tratamento de dados for 
efetuado por sua conta e implicar o 



AM\922342PT.doc 137/171 PE922.342v01-00

PT

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 
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.

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 
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.

Or. en

Justificação

A importância da presente alteração deriva do facto de incentivar a utilização de tecnologias 
de anonimização e assim contribuir para o objetivo da minimização dos dados. Quanto 
menos o subcontratante souber sobre o titular dos dados, melhor.

Alteração 617
Seán Kelly, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A realização de operações de tratamento 
em subcontratação deve ser regulada por 
um contrato ou outro ato jurídico que 
vincule o subcontratante ao responsável 
pelo tratamento e que preveja, 
designadamente, que o subcontratante:

2. A realização de operações de tratamento 
em subcontratação deve ser regulada por
um contrato ou outro ato jurídico que 
vincule o subcontratante ao responsável 
pelo tratamento. O responsável pelo 
tratamento e o subcontratante são livres 
de definir as respetivas funções e 
responsabilidades no que respeita aos 
requisitos do presente regulamento, 
devendo prever o seguinte:

Or. en
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Justificação

A relação entre o responsável pelo tratamento e o subcontratante deve reger-se pelo direito 
contratual geral, sendo cada parte contratante livre de negociar os seus direitos e 
responsabilidades enquanto parte no acordo.

Alteração 618
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A realização de operações de tratamento 
em subcontratação deve ser regulada por 
um contrato ou outro ato jurídico que 
vincule o subcontratante ao responsável
pelo tratamento e que preveja, 
designadamente, que o subcontratante:

2. A realização de operações de tratamento 
em subcontratação deve ser regulada por 
um contrato ou outro ato jurídico que 
vincule o subcontratante ao responsável 
pelo tratamento.

Or. en

Alteração 619
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

a) Atuará apenas mediante instruções do 
responsável pelo tratamento, em especial 
quando a transferência de dados pessoais 
utilizados for proibida;

Suprimido

Or. en

Alteração 620
Seán Kelly, Angelika Niebler
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Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Atuará apenas mediante instruções do 
responsável pelo tratamento, em especial 
quando a transferência de dados pessoais 
utilizados for proibida;

a) O subcontratante atua apenas mediante 
instruções do responsável pelo tratamento, 
em especial quando a transferência de 
dados pessoais utilizados for proibida;

Or. en

Alteração 621
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

b) Empregará apenas pessoal que 
assumiu um compromisso de 
confidencialidade ou que se encontre 
sujeito às obrigações de confidencialidade 
previstas na legislação;

Suprimido

Or. en

Alteração 622
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Terá em conta o princípio da 
proteção de dados desde a conceção;

Or. en
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Alteração 623
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

c) Adotará todas as medidas exigidas nos 
termos do artigo 30.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 624
Pilar del Castillo Vera

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 625
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 626
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta disposição é administrativamente onerosa e não reflete a realidade dos subcontratantes 
que contratam um número significativo de subcontratantes ulteriores (frequentemente 
PME).Cabe ao subcontratante tomar, por sua iniciativa, as devidas diligências e estabelecer 
as responsabilidades dos seus subcontratantes ao abrigo do direito contratual geral. Assim, 
reabrir a relação contratual entre o responsável pelo tratamento e o subcontratante sempre 
que este contratasse um subcontratante ulterior acarretaria avultados encargos 
administrativos para todas as partes, sem qualquer garantia de uma maior proteção de dados 
a favor dos titulares dos mesmos.

Alteração 627
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

e) Na medida do possível, tendo em conta 
a natureza do tratamento, estabelecerá, 
mediante acordo com o responsável pelo 
tratamento, os requisitos técnicos e 
organizativos necessários para permitir ao 
responsável pelo tratamento cumprir a 
sua obrigação de dar resposta aos pedidos 
dos titulares de dados, tendo em vista o 
exercício dos seus direitos previstos no 
Capítulo III;

Suprimido

Or. en
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Alteração 628
Seán Kelly, Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

e) Na medida do possível, tendo em conta a 
natureza do tratamento, estabelecerá, 
mediante acordo com o responsável pelo 
tratamento, os requisitos técnicos e 
organizativos necessários para permitir ao 
responsável pelo tratamento cumprir a sua 
obrigação de dar resposta aos pedidos dos 
titulares de dados, tendo em vista o 
exercício dos seus direitos previstos no 
Capítulo III;

e) Na medida do possível, tendo em conta a 
natureza do tratamento e a capacidade do 
subcontratante para prestar assistência de 
forma razoável, um acordo sobre os 
requisitos técnicos e organizativos
adequados e pertinentes que permitam 
apoiar a capacidade do responsável pelo 
tratamento para dar resposta aos pedidos 
dos titulares de dados, tendo em vista o 
exercício dos seus direitos previstos no 
Capítulo III;

Or. en

Justificação

Em determinados contextos técnicos, como o da computação em nuvem, não é, em muitos 
casos, nem desejável, com base no princípio da minimização dos dados, nem possível ao 
subcontratante prestar assistência aos responsáveis pelo tratamento nos pedidos efetuados 
pelos titulares de dados, com vista ao exercício dos seus direitos.

Alteração 629
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

f)Prestará assistência ao responsável pelo 
tratamento no sentido de garantir o 
cumprimento das obrigações previstas nos 
artigos 30.º a 34.º.

Suprimido

Or. en
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Alteração 630
Seán Kelly, Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

f) Prestará assistência ao responsável pelo 
tratamento no sentido de garantir o 
cumprimento das obrigações previstas nos 
artigos 30.º a 34.º.

f) Na medida do possível, tendo em conta 
a natureza do tratamento, as informações 
disponibilizadas ao subcontratante e a 
capacidade desta para prestar assistência 
de forma razoável, um acordo sobre a 
forma de garantir o cumprimento das 
obrigações previstas nos artigos 28.º a 34.º;

Or. en

Justificação

Conforme alteração ao artigo 26,º, n.º 2, alínea e).

Alteração 631
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

g) Findo o tratamento, entregará todos os 
resultados ao responsável pelo tratamento 
e não procederá a qualquer outro 
tratamento dos dados pessoais;

Suprimido

Or. en

Alteração 632
Seán Kelly, Angelika Niebler
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Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Findo o tratamento, entregará todos os 
resultados ao responsável pelo tratamento e 
não procederá a qualquer outro 
tratamento dos dados pessoais;

g) Findo o tratamento, entregará todos os 
resultados ao responsável pelo tratamento 
e/ou destruí-los-á de uma forma 
comercialmente aceite;

Or. en

Justificação

Importa referir explicitamente a destruição para garantir a execução física da minimização 
dos dados.

Alteração 633
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

h) Disponibilizará ao responsável pelo 
tratamento e à autoridade de controlo 
todas as informações necessárias para 
verificar o cumprimento das obrigações 
previstas no presente artigo.

Suprimido

Or. en

Alteração 634
Amelia Andersdotter

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Terá em conta o princípio da 
proteção de dados desde a conceção.
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Or. en

Alteração 635
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante conservam um documento 
escrito com as instruções do responsável 
pelo tratamento e as obrigações do 
subcontratante referidas no n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 636
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se um subcontratante proceder ao 
tratamento de dados pessoais de forma 
diferente da que foi definida nas 
instruções do responsável pelo 
tratamento, o subcontratante é 
considerado responsável pelo tratamento 
quanto a esse tratamento, ficando sujeito 
às disposições aplicáveis aos responsáveis 
conjuntos pelo tratamento estabelecidas 
no artigo 24.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 637
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean
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Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se um subcontratante proceder ao 
tratamento de dados pessoais de forma 
diferente da que foi definida nas 
instruções do responsável pelo 
tratamento, o subcontratante é 
considerado responsável pelo tratamento 
quanto a esse tratamento, ficando sujeito 
às disposições aplicáveis aos responsáveis 
conjuntos pelo tratamento estabelecidas 
no artigo 24.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

Este número gera insegurança jurídica e contraria o objetivo da minimização dos dados. Se 
tratar dados contrariando as instruções do responsável pelo tratamento dos dados, o 
subcontratante incorre numa situação de violação do contrato. Se existir um meio legítimo de 
o subcontratante tratar dados contrariando as instruções do controlador, esta situação 
espoletará uma série de consequências involuntárias, como a obrigação de o titular dos 
dados estabelecer uma relação com o subcontratante para exercer os seus direitos nos termos 
do capítulo III.

Alteração 638
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 26 – 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 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 

Suprimido
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nível de um grupo de empresas, em 
especial para efeitos para efeitos de
controlo e de apresentação de relatórios.

Or. en

Justificação

O princípio da responsabilidade deve deixar os pormenores ao responsável pelo tratamento e 
ao subcontratante.

Alteração 639
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 26 – 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 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

Or. en

Alteração 640
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 

Suprimido
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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.

Or. en

Alteração 641
Pilar del Castillo Vera

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, 
caso exista, o representante do responsável 
pelo tratamento, mantêm a documentação 
de todas as operações de tratamento de 
dados efetuadas sob a sua 
responsabilidade.

Or. en

Alteração 642
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 

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

Or. en

Alteração 643
Giles Chichester

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 efetuadas sob a sua 
responsabilidade.

Or. en

Justificação

Uma proteção de dados eficaz exige que as organizações detenham um conhecimento 
suficientemente documentado das suas atividades de tratamento de dados. No entanto, 
manter a documentação de todas as operações de tratamento é desproporcionadamente 
oneroso. Em vez de satisfazer necessidades burocráticas, o objetivo da documentação deveria 
ser ajudar os responsáveis pelo tratamento e os subcontratantes a cumprirem as suas 
obrigações.

Alteração 644
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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 

1. Cada responsável pelo tratamento e, 
caso exista, o representante do responsável 
pelo tratamento, mantêm uma
documentação adequada das principais
operações de tratamento de dados 
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efetuadas sob a sua responsabilidade. efetuadas sob a sua responsabilidade.

Or. en

Alteração 645
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A obrigação imposta ao responsável 
pelo tratamento não se aplica às PME que 
efetuam o tratamento de dados apenas 
como atividade acessória da venda de 
bens ou serviços. A atividade acessória 
deve ser definida como atividade 
empresarial ou não comercial que não 
está associada às atividades principais de 
uma empresa. Em relação à proteção de 
dados, as atividades de tratamento de 
dados que não representem mais de 50% 
do volume de negócios da empresa são 
consideradas acessórias.

Or. en

Alteração 646
Giles Chichester

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 fundamental deve 
consistir, pelo menos, nas seguintes 
informações:

Or. en
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Justificação

A presente alteração vem na sequência da alteração ao artigo 28.º, n.º 1.

Alteração 647
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 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);

Suprimido

Or. en

Alteração 648
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 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 do tratamento, incluindo os 
interesses legítimos do responsável pelo 
tratamento;

Or. en

Alteração 649
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 28.º – n.º 2 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 650
Pilar del Castillo Vera

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

Or. en

Alteração 651
Pilar del Castillo Vera

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;

Suprimido
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Or. en

Alteração 652
Pilar del Castillo Vera

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

Or. en

Alteração 653
Pilar del Castillo Vera

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

Texto da Comissão Alteração

h) Descrição dos mecanismos referidos no 
artigo 22.º, n.º 3;

Suprimido

Or. en

Alteração 654
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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 

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

por esta solicitado.

Or. en

Alteração 655
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. As obrigações referidas nos n.ºs 1 e 2 
não se aplicam aos responsáveis pelo 
tratamento e aos subcontratantes
seguintes:

4. As obrigações referidas nos n.ºs 1 e 2 
não se aplicam aos responsáveis pelo 
tratamento seguintes:

Or. en

Alteração 656
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. As obrigações referidas nos n.ºs 1 e 2 
não se aplicam aos responsáveis pelo 
tratamento e aos subcontratantes
seguintes:

4. As obrigações referidas nos n.ºs 1 e 2 
não se aplicam aos responsáveis pelo 
tratamento seguintes:

Or. en

Alteração 657
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Empresas ou organismos com mais de 
250 assalariados que tratem dados 
pessoais unicamente no âmbito de uma 
atividade acessória da sua atividade 
principal.

b) Empresas ou organismos que tratem 
dados pessoais relativos a menos de 250 
titulares de dados e que tratem dados 
pessoais unicamente no âmbito de uma 
atividade acessória da sua atividade 
principal.

Or. en

Alteração 658
Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Empresas ou organismos com mais de 
250 assalariados que tratem dados 
pessoais unicamente no âmbito de uma 
atividade acessória da sua atividade 
principal.

b) Empresas ou organismos que tratem 
dados pessoais unicamente no âmbito de 
uma atividade acessória da sua atividade 
principal.

Or. en

Justificação

O limite de 250 assalariados coloca os empregadores numa posição desigual, é 
discriminatório contra empresas de maior dimensão e é desnecessário para atingir o 
objetivo. O número de assalariados não tem correlação com a quantidade ou o tipo de dados 
pessoais mantidos pela organização. Uma pequena organização, com um número reduzido de 
assalariados, pode controlar uma enorme quantidade de dados pessoais delicados e vice-
versa.

Alteração 659
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 28 – 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 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

Or. en

Alteração 660
Pilar del Castillo Vera

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

Or. en

Alteração 661
Jens Rohde
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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.

5. A Comissão pode elaborar formulários 
normalizados para a documentação 
referida no n.º 1. Esses atos de execução 
devem ser adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 87.º, n.º 
2.

Or. en

Alteração 662
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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. Esses atos de execução 
devem ser adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 87.º, n.º 
2.

Suprimido

Or. en

Alteração 663
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode elaborar formulários 
normalizados para a documentação referida 
no n.º 1. Esses atos de execução devem ser 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 87.º, n.º 2.

6. A Comissão, após consulta do Comité 
Europeu para a Proteção de Dados, pode 
elaborar formulários normalizados para a 
documentação referida no n.º 1. Esses atos 
de execução devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 87.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 664
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante, bem como, caso exista, o 
representante do responsável pelo 
tratamento, cooperam, mediante pedido, 
com a autoridade de controlo no exercício 
das suas funções, particularmente no 
fornecimento das informações referidas no 
artigo 53.º, n.º 2, alínea a), e facultando-lhe 
o acesso previsto na alínea b) desse 
número.

1. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante, bem como, caso exista, o 
representante do responsável pelo 
tratamento, cooperam, mediante pedido, 
com a autoridade de controlo no exercício 
das suas funções, particularmente no 
fornecimento das informações referidas no 
artigo 53.º, n.º 2, alínea a), e facultando-lhe 
o acesso previsto na alínea b) desse 
número. 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 a esta solicitar com base 
num pedido especificando as razões que a 
levam a requerer o acesso aos 
documentos.

Or. en
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Alteração 665
Franck Proust

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se o responsável pelo tratamento e o 
subcontratante estiverem estabelecidos em 
vários Estados-Membros para efetuar a 
gestão total ou parcial dos dados, podem 
indicar o seu estabelecimento principal.

Or.fr

Alteração 666
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante aplicam as medidas técnicas 
e organizativas necessárias para assegurar 
um nível de segurança adaptado aos riscos 
que o tratamento representa e à natureza 
dos dados pessoais a proteger, atendendo 
às técnicas mais recentes e aos custos 
resultantes da sua aplicação.

1. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante aplicam as medidas técnicas 
e organizativas necessárias para assegurar 
um nível de segurança adaptado aos riscos 
que o tratamento representa e à natureza 
dos dados pessoais a proteger, atendendo 
às técnicas mais recentes e aos custos 
resultantes da sua aplicação. Não obstante, 
o responsável pelo tratamento e o 
subcontratante devem ser apenas 
obrigados a aplicar medidas que sejam 
proporcionais ao risco de tratamento 
inerente à natureza dos dados a tratar.

Or. en

Alteração 667
Amelia Andersdotter
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Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante adotam, na sequência de 
uma avaliação de riscos, as medidas 
referidas no n.º 1 para proteger os dados 
pessoais contra a destruição acidental ou 
ilícita e a perda acidental, e para evitar 
qualquer forma de tratamento ilícito, em 
especial a divulgação, a difusão, ou o 
acesso, não autorizados, ou a alteração de 
dados pessoais.

2. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante adotam, na sequência de 
uma avaliação de riscos, as medidas 
referidas no n.º 1 para proteger os dados 
pessoais contra a destruição acidental ou 
ilícita e a perda acidental, e para evitar 
qualquer forma de tratamento ilícito, em 
especial a divulgação, a difusão, ou o 
acesso, não autorizados, ou a alteração de 
dados pessoais. Sempre que um
responsável pelo tratamento realizar uma 
avaliação de impacto sobre a proteção de 
dados nos termos do artigo 33.º, os 
resultados desta avaliação devem ser tidos 
em conta na avaliação dos riscos.

Or. en

Alteração 668
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante adotam, na sequência de 
uma avaliação de riscos, as medidas 
referidas no n.º 1 para proteger os dados 
pessoais contra a destruição acidental ou 
ilícita e a perda acidental, e para evitar 
qualquer forma de tratamento ilícito, em 
especial a divulgação, a difusão, ou o 
acesso, não autorizados, ou a alteração de 
dados pessoais.

2. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante adotam, na sequência de 
uma avaliação de riscos, as medidas 
referidas no n.º 1 para proteger os dados 
pessoais contra a destruição acidental ou 
ilícita e a perda acidental, e para evitar 
qualquer forma de tratamento ilícito, em 
especial a divulgação, a difusão, ou o 
acesso, não autorizados, ou a alteração de 
dados pessoais. Nomeadamente, o 
controlador adota um sistema de gestão 
da segurança das informações, incluindo, 
se for caso disso, a adoção de uma política 
de segurança das informações específica 
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para o tratamento de dados realizado.

Or. en

Alteração 669
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A aplicação das medidas referidas 
nos n.ºs 1 e 2 pelo responsável pelo 
tratamento e o subcontratante, bem como 
a execução das mesmas que exija o 
tratamento de certos dados para aumentar 
a segurança das redes e da informação, é 
abrangida pelo artigo 6.º, nº 1, alínea f).

Or. en

Alteração 670
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As obrigações jurídicas referidas nos 
n.ºs 1 e 2 que exijam o tratamento de 
dados pessoais na medida do estritamente 
necessário para garantir a segurança das 
redes e das informações constituem um 
interesse legítimo prosseguido por ou em 
nome de um responsável pelo tratamento 
ou subcontratante.

Or. en
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Justificação

Data controllers and processors should ensure that they have the right organizational 
measures in place to ensure security of processing and hence, enhancing overall network and 
information security. Where the implementation of such measures would require the 
processing of data to ensure network and information security by the data controller or the 
processor, such processing should be deemed to be a legitimate interest for processing in line 
with recital 39 and Article 6(1) (f). A practical example of such measures is the blocking of 
certain IP numbers by the EU Commission for security purposes, as illustrated in its response 
to question E-007574/2012.

Alteração 671
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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.
Esses atos de execução devem ser 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 87.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 672
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esses atos de execução devem ser 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 87.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 673
Silvia-Adriana Ţicău

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, 
o responsável pelo tratamento notifica 
desse facto a autoridade de controlo, sem 
demora injustificada e, sempre que 
possível, o mais tardar 72 horas após ter 
tido conhecimento da mesma. Caso a 
notificação à autoridade de controlo não 
seja transmitida no prazo de 72 horas, deve 
ser acompanhada de uma justificação 
razoável.

Or. en

Alteração 674
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 

1. Em caso de violação de dados pessoais, 
e caso esta seja suscetível de produzir 
efeitos jurídicos em detrimento da 
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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.

privacidade do titular dos dados, o 
responsável pelo tratamento notifica desse 
facto, sem demora injustificada, a 
autoridade de controlo.

Or. en

Alteração 675
Ivailo Kalfin

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, 
o responsável pelo tratamento notifica 
desse facto a autoridade de controlo, sem 
demora injustificada e, sempre que 
possível, o mais tardar 72 horas após ter 
tido conhecimento da mesma. Caso a 
notificação à autoridade de controlo não 
seja transmitida no prazo de 72 horas, deve 
ser acompanhada de uma justificação 
razoável.

Or. en

Alteração 676
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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 

1. Em caso de violação de dados pessoais 
que implique um risco significativo de 
danos para os cidadãos, o responsável 
pelo tratamento notifica desse facto a 



AM\922342PT.doc 165/171 PE922.342v01-00

PT

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.

autoridade de controlo, sem demora 
injustificada. Caso a notificação à 
autoridade de controlo não seja transmitida 
no prazo de 24 horas, deve ser 
acompanhada de uma justificação razoável.

Or. en

Justificação

Importa que apenas as violações de dados com um impacto significativo na segurança 
pública sejam notificadas. Se houver um excesso de notificações de violações sem gravidade, 
os cidadãos deixarão de prestar atenção quando forem notificados. Não é realista notificar 
devidamente uma violação de dados importante em menos de 24 horas. Uma notificação 
precipitada resultará, em muitos casos, na emissão de anúncios de correção posteriores, os 
quais minarão a confiança dos cidadãos, em especialmente se forem sucessivos.

Alteração 677
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos termos do artigo 26.º, n.º 2, alínea 
f), o subcontratante alerta e informa o 
responsável pelo tratamento 
imediatamente após a deteção de uma 
violação de dados pessoais.

2. Nos termos do artigo 26.º, n.º 2, alínea 
f), o subcontratante alerta e informa o 
responsável pelo tratamento, sem demora 
injustificada, após a identificação de uma 
violação de dados pessoais que seja 
suscetível de produzir efeitos jurídicos em 
detrimento da privacidade do titular dos 
dados.

Or. en

Alteração 678
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

e) Descrever as medidas propostas ou 
adotadas pelo responsável pelo tratamento 
para remediar a violação de dados pessoais.

e) Descrever as medidas propostas ou 
adotadas pelo responsável pelo tratamento 
para remediar a violação de dados pessoais
e/ou atenuar os seus efeitos.

Or. en

Alteração 679
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

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 ser suficiente para 
permitir à autoridade de controlo verificar 
o respeito do disposto no presente artigo. A 
documentação deve incluir apenas as 
informações necessárias para esse efeito.

Or. en

Alteração 680
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A autoridade de controlo mantém um 
registo público dos tipos de violações 
notificadas.
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Or. en

Alteração 681
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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. Esses atos de 
execução devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 87.º, n.º 2.

6. A Comissão pode definir um formato 
normalizado para essa notificação à 
autoridade de controlo e os procedimentos 
aplicáveis ao arquivo dos relatórios.

Or. en

Alteração 682
Silvia-Adriana Ţicău

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 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. 
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 
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exemplo, roubo ou usurpação de 
identidade, danos físicos, humilhações ou 
danos significativos para a reputação.

Or. en

Justificação

Pretende-se assegurar a clareza do texto.

Alteração 683
Amelia Andersdotter

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 negativa ou 
gravemente 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.

Or. en

Alteração 684
Amelia Andersdotter

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 a) a e).
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Or. en

Alteração 685
Silvia-Adriana Ţicău

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).

Or. en

Alteração 686
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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.

Or. en
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Alteração 687
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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 o responsável pelo tratamento tomar as 
medidas de proteção tecnológica 
adequadas e estas forem aplicadas aos 
dados a que a violação diz respeito. Essas 
medidas de proteção tecnológica devem 
tornar os dados incompreensíveis, 
inutilizáveis ou anónimos para qualquer 
pessoa que não esteja autorizada a aceder a 
esses dados.

Or. en

Alteração 688
Amelia Andersdotter

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.

5. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar, após consulta do Comité 
Europeu para a Proteção de Dados, 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.

Or. en
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Alteração 689
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º-A
Comunicação de uma violação de dados 

pessoais a outras organizações
Um responsável pelo tratamento que 
comunique uma violação de dados 
pessoais a um titular de dados nos termos 
do artigo 32.º pode notificar desse facto 
outra organização, uma instituição 
governamental ou parte da mesma, caso 
essa organização, instituição 
governamental ou parte da mesma seja 
suscetível de conseguir reduzir o risco 
inerente aos possíveis danos resultantes 
da violação ou atenuá-los. Essa 
notificação pode ser feita sem informar o 
titular dos dados, caso a comunicação 
tenha exclusivamente como fim reduzir 
ou atenuar o risco inerente aos eventuais 
danos sofridos pelo titular dos dados em 
resultado da violação.

Or. en

Justificação

Em muitos casos, caso tenham conhecimento da violação e das circunstâncias em que ela 
aconteceu, existem outras organizações ou instituições governamentais que podem ajudar a 
mitigar os danos eventualmente sofridos por um titular de dados após a violação dos seus 
dados pessoais.


