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Alteração 351
Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

 Proposta de Proposta de

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

relativo à proteção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses dados 
(regulamento geral sobre a proteção de 
dados)

relativa à proteção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses dados 
(diretiva geral sobre a proteção de dados)

(Texto relevante para efeitos do EEE) (Texto relevante para efeitos do EEE)

Or. en

Alteração 352
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O tratamento dos dados pessoais é 
concebido para servir as pessoas; os 
princípios e as regras em matéria de 
proteção das pessoas singulares 
relativamente ao tratamento dos seus dados 
pessoais devem respeitar, portanto, 
independentemente da nacionalidade ou do 
local de residência dessas pessoas, os seus 
direitos e liberdades fundamentais, 
particularmente o direito à proteção dos 
dados pessoais. O tratamento dos dados 
deve contribuir para a realização de um 
espaço de liberdade, segurança e justiça e 
de uma união económica, o progresso 
económico e social, a consolidação e a 
convergência das economias a nível do 
mercado interno e para o bem-estar das 
pessoas.

(2) O tratamento dos dados pessoais é 
concebido para servir a humanidade; os 
princípios e as regras em matéria de 
proteção das pessoas singulares 
relativamente ao tratamento dos seus dados 
pessoais devem respeitar, portanto, 
independentemente da nacionalidade ou do 
local de residência dessas pessoas, os seus 
direitos e liberdades fundamentais, 
particularmente o direito à proteção dos 
dados pessoais. O tratamento dos dados 
deve contribuir para a realização de um 
espaço de liberdade, segurança e justiça e 
de uma união económica, o progresso 
económico e social, a consolidação e a 
convergência das economias a nível do 
mercado interno e para o bem-estar das 
pessoas.
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Or. fr

Alteração 353
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A Diretiva 95/46/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 24 de outubro 
de 1995, relativa à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados, visa harmonizar a 
proteção dos direitos e das liberdades 
fundamentais das pessoas singulares em 
relação às atividades de tratamento de 
dados e assegurar a livre circulação de 
dados pessoais entre os Estados-Membros.

(3) A Diretiva 95/46/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 24 de outubro 
de 1995, relativa à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados, visa harmonizar a 
proteção dos direitos e das liberdades 
fundamentais das pessoas singulares em 
relação às atividades de tratamento de 
dados e assegurar o intercâmbio 
transfronteiras de dados pessoais entre os 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 354
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A integração económica e social 
resultante do funcionamento do mercado 
interno provocou um aumento significativo 
dos fluxos transfronteiriços. O intercâmbio 
de dados entre os intervenientes 
económicos e sociais, públicos e privados, 
intensificou-se na União Europeia. As 
autoridades nacionais dos 
Estados-Membros são chamadas, por força 
do direito da União, a colaborar e a trocar 
entre si dados pessoais, a fim de poderem 
desempenhar as suas missões ou executar 
funções por conta de uma autoridade de 

(4) A integração económica e social 
resultante do funcionamento do mercado 
interno provocou um aumento significativo 
dos fluxos transfronteiriços. O intercâmbio 
de dados entre os intervenientes 
económicos e sociais, públicos e privados, 
intensificou-se na União Europeia. As 
autoridades nacionais dos 
Estados-Membros são chamadas, por força 
do direito da União, a colaborar e a trocar 
entre si dados pessoais, a fim de poderem 
desempenhar as suas missões ou executar 
funções por conta de uma autoridade de 
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outro Estado-Membro. outro Estado-Membro. Os 
Estados-Membros têm a obrigação 
imperativa, nos termos da Convenção 
Europeia para a Proteção dos Direitos do 
Homem e das Liberdades Fundamentais, 
de assegurar que os referidos fluxos de 
dados sejam regulamentados de forma 
adequada e que os setores públicos e 
privados respeitem a Convenção n.º 108 
do Conselho da Europa para a Proteção 
das Pessoas relativamente ao Tratamento 
Automatizado de Dados de Caráter 
Pessoal, aplicável tanto às atividades do 
setor público como do setor privado.

Or. fr

Justificação

Esta alteração integra a referência à Convenção n.º 108 do Conselho da Europa e amplia a 
alteração 1 do deputado Albrecht.

Alteração 355
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A rápida evolução tecnológica e a 
globalização criaram novos desafios em 
matéria de proteção de dados pessoais. A 
partilha e a recolha de dados registaram um 
espetacular aumento. As novas tecnologias 
permitem às empresas privadas e às 
entidades públicas a utilização de dados 
pessoais numa escala sem precedentes no 
exercício das suas atividades. As pessoas 
disponibilizam cada vez mais as suas 
informações pessoais de uma forma 
pública e global. As novas tecnologias 
transformaram a economia e a vida social, 
e exigem maior facilidade na livre 
circulação de dados na União e na

(5) A rápida evolução tecnológica e a 
globalização criaram novos desafios em 
matéria de proteção de dados pessoais. A 
partilha e a recolha de dados registaram um 
espetacular aumento. As novas tecnologias 
permitem às empresas privadas e às 
entidades públicas a utilização de dados 
pessoais numa escala sem precedentes no 
exercício das suas atividades. As pessoas 
disponibilizam cada vez mais as suas 
informações pessoais de uma forma 
pública e global. As novas tecnologias 
transformaram a economia e a vida social, 
e exigem melhores garantias jurídicas que 
facilitem a livre circulação de dados na 
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transferência para países terceiros e 
organizações internacionais, assegurando 
simultaneamente um elevado nível de 
proteção dos dados pessoais.

União e para a União, bem como a
transferência para países terceiros e 
organizações internacionais, assegurando 
um elevado nível de proteção dos dados 
pessoais.

Or. en

Alteração 356
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Esta evolução exige o estabelecimento 
de um quadro de proteção de dados sólido 
e mais coerente na União, apoiado por uma 
aplicação rigorosa das regras, pois é 
importante gerar confiança para permitir o 
desenvolvimento da economia digital no 
conjunto do mercado interno. As pessoas 
singulares devem poder controlar a 
utilização que é feita dos seus dados 
pessoais, e deve ser reforçada a segurança 
jurídica e prática para as pessoas 
singulares, os operadores económicos e as 
autoridades públicas.

(6) Esta evolução exige o estabelecimento 
de um quadro de proteção de dados sólido 
e mais coerente na União, apoiado por uma 
aplicação rigorosa das regras, pois é 
importante gerar confiança para permitir o 
desenvolvimento da economia digital no 
conjunto do mercado interno. As pessoas 
singulares devem poder controlar a 
utilização que é feita dos seus dados 
pessoais, e deve ser reforçada a segurança 
jurídica e prática para as pessoas 
singulares, os operadores económicos e as 
autoridades públicas. Ao mesmo tempo, as 
regras em matéria de proteção de dados 
não devem prejudicar a competitividade, a 
inovação e as novas tecnologias.

Or. en

Alteração 357
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de assegurar um nível coerente (11) A fim de assegurar um nível coerente 
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de proteção das pessoas singulares no 
conjunto da União e evitar que as 
divergências constituam um obstáculo à 
livre circulação de dados no mercado 
interno, é necessário um regulamento que 
assegure a segurança jurídica e a 
transparência aos operadores económicos, 
incluindo as micro, pequenas e médias 
empresas, que assegure às pessoas 
singulares de todos os Estados-Membros 
um mesmo nível de direitos suscetíveis de 
proteção judicial e obrigações e 
responsabilidades iguais para os 
responsáveis pelo tratamento e 
subcontratantes, que assegure um controlo 
coerente do tratamento de dados pessoais, 
sanções equivalentes em todos os Estados-
Membros, bem como uma cooperação 
efetiva entre as autoridades de controlo dos 
diferentes Estados-Membros. Para ter em 
conta a situação particular das micro, 
pequenas e médias empresas, o presente 
regulamento inclui um determinado 
número de derrogações. Além disso, as 
instituições e os órgãos da União, os 
Estados-Membros e as suas autoridades de 
controlo são incentivados a tomar em 
consideração as necessidades específicas 
das micro, pequenas e médias empresas no 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento. Para definir a noção de 
micro, pequenas e médias empresas, é 
conveniente ter em conta a Recomendação 
2003/361/CE da Comissão, de 6 de maio 
de 2003, relativa à definição de micro, 
pequenas e médias empresas.

de proteção das pessoas singulares no 
conjunto da União e evitar que as 
divergências constituam um obstáculo à 
livre circulação de dados no mercado 
interno, é necessário um regulamento que 
assegure a segurança jurídica e a 
transparência aos operadores económicos, 
incluindo as micro, pequenas e médias 
empresas, que assegure às pessoas 
singulares de todos os Estados-Membros 
um mesmo nível de direitos suscetíveis de 
proteção judicial e obrigações e 
responsabilidades iguais para os 
responsáveis pelo tratamento e 
subcontratantes, que assegure um controlo 
coerente do tratamento de dados pessoais, 
sanções equivalentes em todos os Estados-
Membros, bem como uma cooperação 
efetiva entre as autoridades de controlo dos 
diferentes Estados-Membros. Quando for 
comprovadamente necessário e sem 
prejudicar a proteção dos princípios em 
matéria de dados pessoais, para ter em 
conta a situação particular das micro, 
pequenas e médias empresas, o presente 
regulamento inclui um determinado 
número de derrogações. Além disso, as 
instituições e os órgãos da União, os 
Estados-Membros e as suas autoridades de 
controlo são incentivados a tomar em 
consideração as necessidades específicas 
das micro, pequenas e médias empresas no 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento. Para definir a noção de 
micro, pequenas e médias empresas, é 
conveniente ter em conta a Recomendação 
2003/361/CE da Comissão, de 6 de maio 
de 2003, relativa à definição de micro, 
pequenas e médias empresas.

Or. en

Alteração 358
Wim van de Camp
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Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de assegurar um nível coerente 
de proteção das pessoas singulares no 
conjunto da União e evitar que as 
divergências constituam um obstáculo à 
livre circulação de dados no mercado 
interno, é necessário um regulamento que 
assegure a segurança jurídica e a 
transparência aos operadores económicos, 
incluindo as micro, pequenas e médias 
empresas, que assegure às pessoas 
singulares de todos os Estados-Membros 
um mesmo nível de direitos suscetíveis de 
proteção judicial e obrigações e 
responsabilidades iguais para os 
responsáveis pelo tratamento e 
subcontratantes, que assegure um controlo 
coerente do tratamento de dados pessoais, 
sanções equivalentes em todos os 
Estados-Membros, bem como uma 
cooperação efetiva entre as autoridades de 
controlo dos diferentes Estados-Membros. 
Para ter em conta a situação particular 
das micro, pequenas e médias empresas, o 
presente regulamento inclui um 
determinado número de derrogações. 
Além disso, as instituições e os órgãos da 
União, os Estados-Membros e as suas 
autoridades de controlo são incentivados a 
tomar em consideração as necessidades 
específicas das micro, pequenas e médias 
empresas no âmbito de aplicação do 
presente regulamento. Para definir a noção 
de micro, pequenas e médias empresas, é 
conveniente ter em conta a Recomendação 
2003/361/CE da Comissão, de 6 de maio 
de 2003, relativa à definição de micro, 
pequenas e médias empresas.

(11) A fim de assegurar um nível coerente 
de proteção das pessoas singulares no 
conjunto da União e evitar que as 
divergências constituam um obstáculo à 
livre circulação de dados no mercado 
interno, é necessário um regulamento que 
assegure a segurança jurídica e a 
transparência aos operadores económicos, 
incluindo as micro, pequenas e médias 
empresas, que assegure às pessoas 
singulares de todos os Estados-Membros 
um mesmo nível de direitos suscetíveis de 
proteção judicial e obrigações e 
responsabilidades iguais para os 
responsáveis pelo tratamento e 
subcontratantes, que assegure um controlo 
coerente do tratamento de dados pessoais, 
sanções equivalentes em todos os 
Estados-Membros, bem como uma 
cooperação efetiva entre as autoridades de 
controlo dos diferentes Estados-Membros.
O nível de proteção dos dados pessoais e 
as medidas a adotar pelo responsável pelo 
tratamento ou pelo subcontratante não 
devem basear-se na dimensão da empresa 
que efetua o tratamento dos dados 
pessoais, mas sim nos riscos que esse 
tratamento apresenta. No entanto, as 
instituições e os órgãos da União, os 
Estados-Membros e as suas autoridades de 
controlo são incentivados a tomar em 
consideração as necessidades específicas 
das micro, pequenas e médias empresas no 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento. Para definir a noção de 
micro, pequenas e médias empresas, é 
conveniente ter em conta a Recomendação 
2003/361/CE da Comissão, de 6 de maio 
de 2003, relativa à definição de micro, 
pequenas e médias empresas.

Or. en
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Justificação

A presente alteração dispensa explicações. O texto proposto corresponde à abordagem 
baseada nos riscos. É necessário ter em consideração as necessidades particulares das PME 
aquando da aplicação do presente regulamento e não no próprio regulamento.

Alteração 359
Louis Michel

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A proteção conferida pelo presente 
regulamento diz respeito às pessoas 
singulares, independentemente da sua 
nacionalidade ou local de residência, 
relativamente ao tratamento de dados 
pessoais. No que respeita ao tratamento de 
dados relativos a pessoas coletivas e, em 
especial, empresas estabelecidas na 
qualidade de pessoas coletivas, incluindo a 
denominação, a forma jurídica e as 
coordenadas da pessoa coletiva, a proteção 
conferida pelo presente regulamento não 
pode ser invocada. Tal deve ser igualmente 
o caso sempre que a denominação da 
pessoa coletiva incluir os nomes de uma ou 
mais pessoas singulares.

(12) A proteção conferida pelo presente 
regulamento diz respeito às pessoas 
singulares, independentemente da sua 
nacionalidade ou local de residência, 
relativamente ao tratamento de dados 
pessoais. No que respeita ao tratamento de 
dados relativos a pessoas coletivas e 
empresas, incluindo a denominação, a 
forma jurídica e as coordenadas da pessoa 
coletiva, a proteção conferida pelo presente 
regulamento não pode ser invocada. Tal 
deve ser igualmente o caso sempre que a 
denominação da pessoa coletiva incluir os 
nomes de uma ou mais pessoas singulares.

Or. en

Alteração 360
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A proteção conferida pelo presente 
regulamento diz respeito às pessoas 
singulares, independentemente da sua 

(12) A proteção conferida pelo presente 
regulamento diz respeito às pessoas 
singulares, independentemente da sua 
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nacionalidade ou local de residência, 
relativamente ao tratamento de dados 
pessoais. No que respeita ao tratamento de 
dados relativos a pessoas coletivas e, em 
especial, empresas estabelecidas na 
qualidade de pessoas coletivas, incluindo a 
denominação, a forma jurídica e as 
coordenadas da pessoa coletiva, a proteção 
conferida pelo presente regulamento não 
pode ser invocada. Tal deve ser igualmente 
o caso sempre que a denominação da 
pessoa coletiva incluir os nomes de uma ou 
mais pessoas singulares.

nacionalidade ou local de residência, 
relativamente ao tratamento de dados 
pessoais, com exceção das pessoas 
singulares que exerçam uma atividade 
económica que as identifique no mercado. 
No que respeita ao tratamento de dados 
relativos a pessoas coletivas e, em especial, 
empresas estabelecidas na qualidade de 
pessoas coletivas, incluindo a 
denominação, a forma jurídica e as 
coordenadas da pessoa coletiva, a proteção 
conferida pelo presente regulamento não 
pode ser invocada. Tal deve ser igualmente 
o caso sempre que a denominação da 
pessoa coletiva incluir os nomes de uma ou 
mais pessoas singulares.

Or. en

Alteração 361
Salvatore Iacolino

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A proteção conferida pelo presente 
regulamento diz respeito às pessoas 
singulares, independentemente da sua 
nacionalidade ou local de residência, 
relativamente ao tratamento de dados 
pessoais. No que respeita ao tratamento de 
dados relativos a pessoas coletivas e, em 
especial, empresas estabelecidas na 
qualidade de pessoas coletivas, incluindo a 
denominação, a forma jurídica e as 
coordenadas da pessoa coletiva, a proteção 
conferida pelo presente regulamento não 
pode ser invocada. Tal deve ser igualmente 
o caso sempre que a denominação da 
pessoa coletiva incluir os nomes de uma ou 
mais pessoas singulares.

(12) A proteção conferida pelo presente 
regulamento diz respeito às pessoas 
singulares, independentemente da sua 
nacionalidade ou local de residência, 
relativamente ao tratamento de dados 
pessoais. No que respeita ao tratamento de 
dados relativos a pessoas coletivas e 
empresas, em conformidade com o artigo 
4.º, n.º 15, do presente Regulamento, 
incluindo a denominação, a forma jurídica 
e as coordenadas da pessoa coletiva, a 
proteção conferida pelo presente 
regulamento não pode ser invocada. Tal 
deve ser igualmente o caso sempre que a 
denominação da empresa incluir os nomes 
de uma ou mais pessoas singulares.

Or. it
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Justificação

A fim de evitar interpretações divergentes, o considerando 12 deve ser realinhado com o 
artigo 4, n.º 15, do presente regulamento, ao referir-se a pessoas que exercem uma atividade 
económica, uma vez que este é o elemento pertinente para efeitos de exclusão e não o estatuto 
jurídico.

Alteração 362
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O presente regulamento não cobre
questões de proteção dos direitos e das 
liberdades fundamentais ou da livre 
circulação de dados relacionados com 
atividades que se encontrem fora do âmbito 
de aplicação do direito da União, nem 
abrange o tratamento de dados pessoais 
pelas instituições, órgãos, organismos ou 
agências da União, com base no 
Regulamento (CE) n.º 45/2001, ou o 
tratamento de dados pessoais pelos 
Estados-Membros no exercício de 
atividades relacionadas com a política 
externa e de segurança comum da União.

(14) O presente regulamento não cobre 
questões de proteção dos direitos e das 
liberdades fundamentais ou da livre 
circulação de dados relacionados com 
atividades que se encontrem fora do âmbito 
de aplicação do direito da União, ou o 
tratamento de dados pessoais pelos 
Estados-Membros no exercício de 
atividades relacionadas com a política 
externa e de segurança comum da União.

Or. en

Alteração 363
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O presente regulamento não cobre 
questões de proteção dos direitos e das 
liberdades fundamentais ou da livre 
circulação de dados relacionados com 

(14) O presente regulamento não cobre 
questões de proteção dos direitos e das 
liberdades fundamentais ou da livre 
circulação de dados relacionados com 
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atividades que se encontrem fora do âmbito 
de aplicação do direito da União, nem 
abrange o tratamento de dados pessoais 
pelas instituições, órgãos, organismos ou 
agências da União, com base no 
Regulamento (CE) n.º 45/2001, ou o 
tratamento de dados pessoais pelos 
Estados-Membros no exercício de 
atividades relacionadas com a política 
externa e de segurança comum da União.

atividades que se encontrem fora do âmbito 
de aplicação do direito da União, nem 
abrange o tratamento de dados pessoais 
pelas instituições, órgãos, organismos ou 
agências da União, com base no 
Regulamento (CE) n.º 45/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de dezembro de 2000, relativo à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais pelas 
instituições e pelos órgãos comunitários e 
à livre circulação desses dados, ou o 
tratamento de dados pessoais pelos
Estados-Membros no exercício de 
atividades relacionadas com a política 
externa e de segurança comum da União. 
Para garantir um quadro coerente em 
matéria de proteção de dados aplicável em 
toda a União, o Regulamento (CE) n º 
45/2001 deve ser alinhado pelo presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 364
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O presente regulamento não cobre 
questões de proteção dos direitos e das 
liberdades fundamentais ou da livre 
circulação de dados relacionados com 
atividades que se encontrem fora do âmbito 
de aplicação do direito da União, nem 
abrange o tratamento de dados pessoais 
pelas instituições, órgãos, organismos ou 
agências da União, com base no 
Regulamento (CE) n.º 45/2001, ou o 
tratamento de dados pessoais pelos 
Estados-Membros no exercício de 
atividades relacionadas com a política 

(14) O presente regulamento não cobre 
questões de proteção dos direitos e das 
liberdades fundamentais ou da livre 
circulação de dados relacionados com 
atividades que se encontrem fora do âmbito 
de aplicação do direito da União, nem 
abrange o tratamento de dados pessoais 
pelos Estados-Membros no exercício de 
atividades relacionadas com a política 
externa e de segurança comum da União.
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externa e de segurança comum da União.

Or. en

Alteração 365
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Sem prejuízo das limitações do seu 
âmbito de aplicação material, o presente 
regulamento é aplicável ao tratamento de 
dados pessoais efetuado por autoridades 
de países terceiros para fins de recolha de 
informações e vigilância no território do 
EEE com base na jurisdição 
extraterritorial.

Or. en

Alteração 366
Axel Voss, Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

(15) O presente regulamento não é 
aplicável ao tratamento de dados pessoais 
efetuado por uma pessoa singular no 
exercício de atividades exclusivamente 
pessoais ou domésticas como, por 
exemplo, trocar correspondência e manter 
listas de endereços ou uma venda a título 
privado sem qualquer ligação com uma 
atividade profissional ou comercial, 
independentemente do número de pessoas 
que tenham acesso aos dados 
disponibilizados.
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de dados pessoais dessas atividades 
pessoais ou domésticas.

Or. en

Alteração 367
Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 368
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Considerando 15
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Texto da Comissão Alteração

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

(15) O presente regulamento não é 
aplicável ao tratamento de dados pessoais 
efetuado por uma pessoa singular no 
exercício de atividades exclusivamente 
pessoais ou domésticas como, por 
exemplo, trocar correspondência, 
independentemente do meio utilizado, e 
manter listas de endereços, sem qualquer 
fim lucrativo e, portanto, sem qualquer 
ligação com uma atividade profissional ou 
comercial. Deve ter-se em consideração a 
natureza dos dados tratados, a finalidade 
desse tratamento e o número de pessoas a 
quem os dados são disponibilizados a fim 
de determinar se o tratamento é 
abrangido por esta isenção, tendo 
igualmente em conta os desenvolvimentos 
tecnológicos e os novos meios de 
comunicação social. Tal isenção também 
não deve ser aplicável aos responsáveis 
pelo tratamento de dados e a 
subcontratantes que forneçam os meios 
para o tratamento de dados pessoais dessas 
atividades pessoais ou domésticas.

Or. en

Alteração 369
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O presente regulamento não é 
aplicável ao tratamento de dados pessoais 
efetuado por uma pessoa singular no 
exercício de atividades exclusivamente 
pessoais ou domésticas como, por 
exemplo, trocar correspondência e manter 
listas de endereços, sem qualquer fim 
lucrativo e, portanto, sem qualquer 

(15) O presente regulamento não é 
aplicável ao tratamento de dados pessoais 
efetuado por um responsável pelo 
tratamento ou um subcontratante na 
qualidade de pessoa singular, se o 
tratamento for efetuado por questões 
puramente pessoais ou familiares que lhe 
tenham sido divulgadas pelo próprio 
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ligação com uma atividade profissional ou 
comercial. Tal isenção também não deve 
ser aplicável aos responsáveis pelo 
tratamento de dados e a subcontratantes 
que forneçam os meios para o tratamento 
de dados pessoais dessas atividades 
pessoais ou domésticas.

titular dos dados ou a que tenha tido 
acesso de forma lícita. A isenção não se 
aplica sempre que o tratamento dos dados 
pessoais seja feito com intuitos 
profissionais ou comerciais. Além disso, a 
natureza dos dados pessoais tratados e a 
sua disponibilização a um número 
indefinido de pessoas devem ser tidos em 
conta para determinar se o tratamento é 
abrangido pela isenção. Tal isenção não 
deve ser aplicável aos responsáveis pelo 
tratamento de dados e a subcontratantes 
que forneçam os meios para o tratamento 
de dados pessoais dessas atividades 
pessoais ou domésticas.

Or. en

Alteração 370
Axel Voss

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) O presente regulamento não é 
aplicável ao tratamento de dados pessoais 
efetuado por pequenas empresas que 
utilizem esses dados exclusivamente no 
exercício das suas atividades, tais como a 
apresentação de ofertas e de faturas. Se 
estiver excluído o risco de alguém que não 
a própria empresa manusear os dados 
pessoais tratados, não são necessárias 
medidas de proteção adicionais para além 
de garantir a segurança dos dados 
restringindo o acesso aos mesmos. Tal 
isenção não é aplicável ao disposto nos 
artigos 15.º, 16.º e 17.º.

Or. en
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Alteração 371
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A proteção das pessoas singulares em 
matéria de tratamento de dados pessoais 
pelas autoridades competentes para efeitos 
de prevenção, investigação, deteção e 
repressão de infrações penais ou de 
execução de sanções penais, e a livre 
circulação desses dados, são objeto de um 
instrumento jurídico específico a nível da 
União. Por essa razão, o presente 
regulamento não é aplicável às atividades 
de tratamento para esses efeitos. Todavia, o 
tratamento de dados pessoais pelas 
autoridades competentes ao abrigo do 
presente regulamento para os referidos 
efeitos deve ser regulado por esse 
instrumento jurídico mais específico a 
nível da União (Diretiva XX/YYY).

(16) A proteção das pessoas singulares em 
matéria de tratamento de dados pessoais 
pelas autoridades públicas competentes 
para efeitos de prevenção, investigação, 
deteção e repressão de infrações penais ou 
de execução de sanções penais, e a livre 
circulação desses dados, são objeto de um 
instrumento jurídico específico a nível da 
União. Por essa razão, o presente 
regulamento não é aplicável às atividades 
de tratamento para esses efeitos. Todavia, o 
tratamento de dados pessoais pelas 
autoridades competentes ao abrigo do 
presente regulamento para os referidos 
efeitos deve ser regulado por esse 
instrumento jurídico mais específico a 
nível da União (Diretiva XX/YYY).

Or. en

Alteração 372
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O presente regulamento não deve 
prejudicar a aplicação da Diretiva 
2000/31/CE, nomeadamente as normas em 
matéria de responsabilidade dos 
prestadores intermediários de serviços 
previstas nos seus artigos 12.º a 15.º.

(17) O presente regulamento não deve 
prejudicar a aplicação das normas em 
matéria de responsabilidade dos 
prestadores intermediários de serviços 
previstas nos artigos 12.º a 15.º da Diretiva 
2000/31/CE.

Or. en
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Alteração 373
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) O presente regulamento permite tomar 
em consideração o princípio do direito de 
acesso público aos documentos oficiais 
aquando da aplicação das suas disposições.

(18) O presente regulamento permite tomar 
em consideração o princípio do direito de 
acesso público aos documentos oficiais 
aquando da aplicação das suas disposições. 
Os dados pessoais que constem de 
documentos na posse de uma autoridade 
pública ou de um organismo público 
podem ser divulgados pela autoridade ou 
organismo de acordo com a legislação da 
União ou do Estado-Membro sobre o 
direito de acesso público aos documentos, 
a fim de conciliar o direito de proteção de 
dados pessoais com o princípio do direito 
de acesso público aos documentos 
oficiais.

Or. en

Alteração 374
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) O presente regulamento permite tomar 
em consideração o princípio do direito de 
acesso público aos documentos oficiais 
aquando da aplicação das suas disposições.

(18) O presente regulamento permite tomar 
em consideração o princípio do direito de 
acesso público aos documentos oficiais 
aquando da aplicação das suas disposições. 
Os dados pessoais que constem de 
documentos na posse de uma autoridade 
pública ou de um organismo público 
podem ser divulgados pela autoridade ou 
organismo em conformidade com a 
legislação do Estado-Membro ao qual a 
autoridade pública ou o organismo 
público está sujeito. A referida legislação 
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deve conciliar o direito à proteção dos 
dados pessoais com o princípio do direito 
de acesso público a documentos oficiais.

Or. en

Alteração 375
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Qualquer tratamento de dados 
pessoais efetuado no contexto das 
atividades de um estabelecimento de um 
responsável pelo tratamento, ou de um 
subcontratante, situado na União, deve ser 
conforme com o presente regulamento, 
independentemente de o tratamento em si 
ser realizado dentro ou fora da União. O 
estabelecimento pressupõe o exercício 
efetivo e real de uma atividade com base 
numa instalação estável. A forma jurídica 
de tal estabelecimento, quer se trate de uma 
sucursal ou filial com personalidade 
jurídica, não é um fator determinante a este 
respeito.

(19) Qualquer tratamento de dados 
pessoais de titulares de dados que residam 
na União efetuado no contexto das 
atividades de um estabelecimento de um 
responsável pelo tratamento, ou de um 
subcontratante, situado na União, deve ser 
conforme com o presente regulamento, 
independentemente de o tratamento em si 
ser realizado dentro ou fora da União. O 
estabelecimento pressupõe o exercício 
efetivo e real de uma atividade com base 
numa instalação estável. A forma jurídica 
de tal estabelecimento, quer se trate de uma 
sucursal ou filial com personalidade 
jurídica, não é um fator determinante a este 
respeito.

Or. en

Justificação

Os responsáveis pelo tratamento de dados estabelecidos na UE que tratam unicamente dados 
não europeus em países terceiros devem ser excluídos do âmbito de aplicação do 
regulamento a fim de poderem competir nos mercados fora da UE com responsáveis pelo 
tratamento de dados não abrangidos pelo disposto no presente regulamento. 

Alteração 376
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Qualquer tratamento de dados 
pessoais efetuado no contexto das 
atividades de um estabelecimento de um 
responsável pelo tratamento, ou de um 
subcontratante, situado na União, deve ser 
conforme com o presente regulamento, 
independentemente de o tratamento em si 
ser realizado dentro ou fora da União. O 
estabelecimento pressupõe o exercício 
efetivo e real de uma atividade com base 
numa instalação estável. A forma jurídica 
de tal estabelecimento, quer se trate de uma 
sucursal ou filial com personalidade 
jurídica, não é um fator determinante a este 
respeito.

(19) Qualquer tratamento de dados 
pessoais de titulares de dados que residam 
na União efetuado no contexto das 
atividades de um estabelecimento de um 
responsável pelo tratamento, ou de um 
subcontratante, situado na União, deve ser 
conforme com o presente regulamento, 
independentemente de o tratamento em si 
ser realizado dentro ou fora da União.  O 
estabelecimento pressupõe o exercício 
efetivo e real de uma atividade com base 
numa instalação estável. A forma jurídica 
de tal estabelecimento, quer se trate de uma 
sucursal ou filial com personalidade 
jurídica, não é um fator determinante a este 
respeito.

Or. en

Alteração 377
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A fim de evitar que as pessoas 
singulares sejam privadas da proteção que 
lhes assiste por força do presente 
regulamento, o tratamento de dados 
pessoais de titulares de dados que residam 
na União por um responsável pelo 
tratamento não estabelecido na União deve 
ser sujeito ao presente regulamento se as 
atividades de tratamento estiverem 
relacionadas com a oferta de bens ou 
serviços a esses titulares de dados, ou com 
o controlo do seu comportamento.

(20) A fim de evitar que as pessoas 
singulares sejam privadas da proteção que 
lhes assiste por força do presente 
regulamento, o tratamento de dados 
pessoais de titulares de dados que residam 
na União por um responsável pelo 
tratamento não estabelecido na União deve 
ser sujeito ao presente regulamento se as 
atividades de tratamento estiverem 
relacionadas com a oferta de bens ou 
serviços (a título gratuito) a esses titulares 
de dados, ou com o controlo do seu 
comportamento.
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Or. en

Alteração 378
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A fim de evitar que as pessoas 
singulares sejam privadas da proteção que 
lhes assiste por força do presente 
regulamento, o tratamento de dados 
pessoais de titulares de dados que residam 
na União por um responsável pelo 
tratamento não estabelecido na União deve 
ser sujeito ao presente regulamento se as 
atividades de tratamento estiverem
relacionadas com a oferta de bens ou 
serviços a esses titulares de dados, ou com 
o controlo do seu comportamento.

(20) A fim de evitar que as pessoas 
singulares sejam privadas da proteção que 
lhes assiste por força do presente 
regulamento, o tratamento de dados 
pessoais de titulares de dados que residam 
na União por um responsável pelo 
tratamento não estabelecido na União deve 
ser sujeito ao presente regulamento.

Or. en

Alteração 379
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de determinar se uma atividade 
de tratamento pode ser considerada de 
«controlo do comportamento» de titulares 
de dados, deve ser apurado se essas 
pessoas são seguidas na Internet através 
de técnicas de tratamento de dados que 
consistem em aplicar um «perfil» a uma 
pessoa singular, especialmente para adotar 
decisões relativas a essa pessoa ou analisar 
ou prever as suas preferências, o seu 
comportamento e atitudes.

(21) A fim de determinar se uma atividade 
de tratamento pode ser considerada de 
«controlo do comportamento» de titulares 
de dados, deve ser apurado se essas 
pessoas são seguidas, independentemente 
da origem dos dados, através de técnicas 
de tratamento de dados que consistem em 
aplicar um «perfil» a uma pessoa singular, 
especialmente para adotar decisões 
relativas a essa pessoa ou analisar ou 
prever as suas preferências, o seu 
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comportamento e atitudes.

Or. en

Alteração 380
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de determinar se uma atividade 
de tratamento pode ser considerada de 
«controlo do comportamento» de titulares 
de dados, deve ser apurado se essas
pessoas são seguidas na Internet através de 
técnicas de tratamento de dados que 
consistem em aplicar um «perfil» a uma 
pessoa singular, especialmente para adotar 
decisões relativas a essa pessoa ou analisar 
ou prever as suas preferências, o seu 
comportamento e atitudes.

(21) Deve ser apurado se uma atividade de 
tratamento envolve o seguimento de
pessoas na Internet através de técnicas de 
tratamento de dados que consistem em 
aplicar um «perfil» a uma pessoa singular, 
especialmente para adotar decisões 
relativas a essa pessoa ou analisar ou 
prever as suas preferências, o seu 
comportamento e atitudes.

Or. en

Alteração 381
Louis Michel

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) A fim de determinar se uma 
atividade de tratamento pode ser 
considerada como dizendo respeito a uma 
"oferta de bens ou serviços", deve 
confirmar-se que a oferta é claramente 
dirigida aos titulares de dados na União e 
não apenas disponibilizada aos mesmos. 
Para tal efeito, pode atender-se às 
possibilidades de prestação do serviço na 
UE, à língua utilizada e ao nome de 
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domínio utilizado. Esta noção deve ser 
aplicável independentemente da exigência 
de um pagamento ao titular dos dados.

Or. en

Alteração 382
Louis Michel

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) A legislação dos Estados-Membros 
prevê convenções coletivas relativas ao 
mercado de trabalho. Uma convenção 
coletiva do mercado de trabalho constitui 
uma convenção entre uma ou mais 
organizações representantes dos 
trabalhadores e uma ou mais 
organizações representantes dos 
empregadores ou um ou mais 
empregadores. Estas convenções definem 
as relações individuais e coletivas (por 
exemplo, as condições de trabalho e o 
salário) entre empregadores e 
trabalhadores de todas as empresas ou 
das empresas de um setor industrial 
específico, para além de estabelecer os 
direitos e obrigações das partes na 
convenção. Uma convenção coletiva do 
mercado de trabalho acrescenta 
elementos à legislação laboral que não 
estão previstos no código do trabalho ou 
adapta cláusulas gerais do mesmo à 
situação específica do setor industrial em 
causa. Uma convenção coletiva aplica-se, 
assim, a todos os trabalhadores ou a todos 
os trabalhadores do setor industrial em 
causa.

Or. en
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Alteração 383
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 384
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

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

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

eliminados e se a ligação para esses 
identificadores pessoais se mantém 
permitindo que os dados possam ser 
atribuídos a um titular de dados por 
qualquer pessoa que tenha acesso aos 
códigos de ligação. Os princípios de 
proteção de dados não se aplicam a dados 
tornados de tal forma anónimos que o 
titular dos dados já não possa ser 
identificado.

Or. en

Justificação

Promoção do tratamento de dados a coberto de pseudónimo em conformidade com a nova 
definição disposta no artigo 4.º.

Alteração 385
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

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

(23) Os princípios de proteção de dados 
devem aplicar-se a qualquer informação 
relativa a uma pessoa singular identificada 
ou identificável. Para determinar se uma 
pessoa é identificável, importa considerar o 
conjunto dos meios suscetíveis de serem 
razoavelmente utilizados, quer pelo 
responsável pelo tratamento quer por 
qualquer outra pessoa, para identificar a 
referida pessoa. Para fins históricos, 
estatísticos e científicos, a identificação 
não deve ser considerada "razoavelmente 
provável" se os dados utilizados forem 
conservados separadamente das 
informações que permitam identificar o 
titular dos dados. Os princípios de 
proteção de dados não se aplicam a dados 
tornados de tal forma anónimos que o 
titular dos dados já não possa ser 
identificado.
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Or. en

Alteração 386
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 387
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Os princípios de proteção de dados 
devem aplicar-se a qualquer informação 
relativa a uma pessoa singular identificada 
ou identificável. Para determinar se uma 
pessoa é identificável, importa considerar o 
conjunto dos meios suscetíveis de serem 
razoavelmente utilizados, quer pelo 
responsável pelo tratamento quer por 
qualquer outra pessoa, para identificar a 

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

destacar a referida pessoa. O presente 
regulamento não deve aplicar-se a dados 
anónimos, ou seja, a todos os dados que 
não possam ser relacionados, direta ou 
indiretamente, isoladamente ou em 
combinação com dados conexos, com 
uma pessoa singular ou sempre que o 
estabelecimento dessa relação exija uma 
quantidade desproporcionada de tempo, 
custos e esforço, tendo em conta a 
tecnologia mais atualizada no momento 
do tratamento e as possibilidades de 
desenvolvimento durante o período em 
que os dados vão ser objeto de tratamento.

Or. en

Justificação

A presente alteração substitui a AM 14 do relator e acrescenta a clarificação do conceito de 
"identificação seletiva", em conformidade com a AM 84 ao artigo 4.º, n.º 1.

Alteração 388
Michèle Striffler

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Alteração 389
Nathalie Griesbeck

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

A proposta de regulamento não aborda a questão do tratamento de dados pessoais de 
pessoas falecidas. Esta alteração visa alargar o âmbito de aplicação das normas 
estabelecidas pelo regulamento de forma a abranger os referidos dados.

Alteração 390
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Os princípios de proteção de dados 
devem aplicar-se a qualquer informação 
relativa a uma pessoa singular identificada 
ou identificável. Para determinar se uma 
pessoa é identificável, importa considerar o 
conjunto dos meios suscetíveis de serem 

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

suscetíveis de serem razoavelmente 
utilizados pelo responsável pelo tratamento 
ou por qualquer outra pessoa singular ou 
coletiva para identificar a referida pessoa, e 
ii) a probabilidade razoável de uma 
pessoa ser identificada. Os princípios da 
proteção de dados não se aplicam a dados 
tornados de tal forma anónimos que o 
titular dos dados já não possa ser 
identificado a partir dos dados.

Or. en

Alteração 391
Louis Michel

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

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

(23) Os princípios de proteção de dados 
devem aplicar-se apenas a informação
relativa a uma pessoa singular identificada 
ou identificável. Para determinar se uma 
pessoa é identificável, importa considerar 
os meios suscetíveis de serem 
razoavelmente utilizados pelo responsável 
pelo tratamento. Uma pessoa singular não 
deve ser considerada identificável caso a 
identificação imponha uma quantidade de 
tempo, um esforço ou recursos materiais 
desproporcionados, ou se o responsável 
pelo tratamento de dados tiver tomado 
medidas para impedir que as informações 
identifiquem totalmente a pessoa singular. 
Por conseguinte, os princípios de proteção 
de dados não se aplicam a dados cujo 
titular não seja facilmente identificável ou 
a dados tornados de tal forma anónimos 
que o titular dos dados não possa ser 
identificado.

Or. en
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Alteração 392
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

É conveniente estabelecer um grau de exequibilidade e razoabilidade para delimitar a noção 
de "dados pessoais".

Alteração 393
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Os princípios de proteção de dados 
devem aplicar-se a qualquer informação 
relativa a uma pessoa singular identificada 
ou identificável. Para determinar se uma 
pessoa é identificável, importa considerar o 

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

conjunto dos meios suscetíveis de serem 
utilizados, quer pelo responsável pelo 
tratamento quer por qualquer outra pessoa, 
para identificar a referida pessoa. Os 
princípios de proteção de dados não se 
aplicam a dados tornados de tal forma 
anónimos que o titular dos dados já não 
possa ser identificado.

Or. en

Alteração 394
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

A proposta de regulamento não aborda explicitamente a questão do tratamento de dados 
pessoais de pessoas falecidas. É importante que os sucessores legítimos ou o representante 
legal da pessoa falecida possam assegurar o exercício dos direitos desta em matéria de 
proteção de dados (acesso, retificações, etc.), em conformidade com a vontade expressa antes 
do seu falecimento. Esta alteração está, assim, ligada às alterações dos artigos 15.º a 17.º.
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Alteração 395
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) O presente regulamento reconhece 
que a pseudonimização é do interesse de 
todos os titulares de dados, uma vez que, 
por definição, os dados pessoais são 
alterados de modo a que o próprio não 
possa ser relacionado com o titular dos 
dados sem recurso a dados adicionais. 
Pelo exposto, os responsáveis pelo 
tratamento de dados são encorajados a 
utilizar a pseudonimização de dados.

Or. en

Alteração 396
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) O presente regulamento reconhece 
que a pseudonimização é do interesse de 
todos os titulares de dados, uma vez que, 
por definição, os dados pessoais são 
alterados de modo a que o próprio não 
possa ser relacionado com o titular dos 
dados sem recurso a dados adicionais. 
Pelo exposto, os responsáveis pelo 
tratamento de dados são encorajados a 
utilizar a pseudonimização de dados.

Or. en

Alteração 397
Nathalie Griesbeck
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Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Os números de identificação 
emitidos pelos Estados devem ser 
considerados dados pessoais.

Or. fr

Justificação

Dada a importância, inclusive em termos de estado civil, dos números de identificação 
emitidos pelos Estados (número de segurança social, números de passaporte e de bilhete de 
identidade, número de registo escolar, etc.) deve ser claro que estes são considerados dados 
pessoais.

Alteração 398
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Os serviços fora de linha podem igualmente deixar vestígios.

Alteração 399
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 400
Axel Voss

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Ao utilizarem os serviços em linha, as 
pessoas singulares podem ser associadas a 

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

identificadores em linha, fornecidos pelos 
respetivos aparelhos, aplicações, 
ferramentas e protocolos, tais como 
endereços IP (Protocolo Internet) ou 
testemunhos de conexão (cookie). Estes 
identificadores podem deixar vestígios que, 
em combinação com identificadores únicos 
e outras informações recebidas pelos 
servidores, podem ser utilizados para a 
definição de perfis e a identificação das 
pessoas. Daí decorre que deve 
examinar-se, caso a caso e em função da 
evolução tecnológica, se números de 
identificação, dados de localização, 
identificadores em linha ou outros 
elementos específicos não devem ser 
necessariamente considerados como dados 
pessoais em todas as circunstâncias.

Or. en

Justificação

Extraído do parecer da IMCO.

Alteração 401
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

(24) Ao utilizarem os serviços em linha ou 
fora de linha, as pessoas singulares podem 
ser associadas a um ou mais 
identificadores, fornecidos pelos respetivos 
aparelhos, aplicações, ferramentas,
protocolos ou outros bens de consumo, 
tais como endereços IP (Protocolo 
Internet), testemunhos de conexão 
(cookie), etiquetas RFID e outros 
identificadores únicos. Visto que tais 
identificadores deixam vestígios e que 
podem ser utilizados para assinalar 
pessoas singulares, o presente 
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números de identificação, dados de 
localização, identificadores em linha ou 
outros elementos específicos não devem 
ser necessariamente considerados como 
dados pessoais em todas as 
circunstâncias.

regulamento deve ser aplicável ao 
tratamento desses dados, a menos que 
esses identificadores, comprovadamente, 
não digam respeito a pessoas singulares, 
como, por exemplo, os endereços IP 
usados pelas empresas, os quais não 
podem ser considerados "dados pessoais", 
tal como definidos no presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

O conceito de dados pessoais é clarificado mediante critérios objetivos. Os identificadores 
que tenham uma relação estreita com uma pessoa singular têm de ser considerados “dados 
pessoais”. Confrontar as alterações conexas ao artigo 4.º, n.º 1, e ao considerando 23. A 
presente alteração pretende ainda clarificar a utilização de dados pessoais num ambiente em 
linha e fora de linha. O grupo de trabalho do artigo 29.º tem repetidamente afirmado que as 
etiquetas RFID constituem dados pessoais.

Alteração 402
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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pessoais em todas as circunstâncias.

Or. en

Alteração 403
Louis Michel

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 404
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

pessoas singulares e os agregados 
domésticos podem ser associados a 
identificadores em linha, fornecidos pelos 
respetivos aparelhos, aplicações, 
ferramentas e protocolos, tais como 
endereços IP (Protocolo Internet) ou 
testemunhos de conexão (cookie). Estes 
identificadores podem deixar vestígios que, 
em combinação com identificadores únicos 
e outras informações recebidas pelos 
servidores, podem ser utilizadas para a 
definição de perfis e a identificação das 
pessoas. Deve ser proibida a 
reidentificação de dados pessoais, 
nomeadamente através da utilização de 
vestígios conservados em linha para a 
criação de perfis dos indivíduos, violação 
de pseudónimos e identificação dos 
titulares de dados.

Or. en

Alteração 405
Frank Engel

Proposta de regulamento
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) Se um prestador de serviços 
proceder ao tratamento de dados pessoais 
sem ter tido acesso aos mesmos por meios 
tecnicamente viáveis, que não impliquem 
um esforço desproporcionado e 
razoavelmente prováveis de serem por si 
utilizados para tomar conhecimento do 
conteúdo desses dados, o prestador de 
serviços deve ser considerado como 
agindo na condição de intermediário 
neutro ou simples transporte, na aceção 
do artigo 12.º da Diretiva 2000/31/CE, 
não sendo responsável por quaisquer 
dados pessoais transmitidos ou de outra 
forma por si tratados ou disponibilizados.
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Or. en

Alteração 406
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 407
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 408
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 409
Louis Michel

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) O consentimento do titular dos dados 
deve ser dado explicitamente, por qualquer 
forma adequada que permita obter uma 

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

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

Or. en

Alteração 410
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) O consentimento do titular dos dados 
deve ser dado explicitamente, por qualquer 
forma adequada que permita obter uma 
manifestação de vontade livre, específica e
informada, sobre os seus desejos, que 
consista quer numa declaração quer numa 
ação positiva clara do titular dos dados 
garantindo que dá o seu consentimento 
com conhecimentos de causa ao tratamento 
de dados pessoais, incluindo ao validar 
uma opção por via informática, ao visitar 
um sítio na Internet, ou qualquer outra 

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

informática, ao visitar um sítio na Internet, 
ou qualquer outra declaração ou conduta 
que indique claramente neste contexto que 
aceita o tratamento proposto dos seus 
dados pessoais. O silêncio ou a omissão 
não devem, por conseguinte, constituir um 
consentimento. O consentimento deve 
abranger todas as atividades de tratamento 
realizadas com a mesma finalidade. Se o 
consentimento tiver de ser dado no 
seguimento de um pedido por via 
eletrónica, esse pedido tem de ser claro, 
conciso e não desnecessariamente 
perturbador para a utilização do serviço 
para o qual é fornecido.

Or. en

Alteração 411
Carmen Romero López

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

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

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

eletrónica, esse pedido tem de ser claro, 
conciso e não desnecessariamente 
perturbador para a utilização do serviço 
para o qual é fornecido. O titular dos 
dados deve ter o direito de retirar o seu 
consentimento a qualquer momento e com 
a mesma facilidade com que foi 
concedido.

Or. es

Justificação

O objetivo é salientar que os indivíduos devem poder retirar o seu consentimento nas mesmas 
condições em que o concedem, sem lhes ser exigido qualquer esforço ou dispêndio de tempo 
adicionais.

Alteração 412
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

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

(25) O consentimento do titular dos dados 
deve ser dado explicitamente, por qualquer 
forma adequada que permita obter uma 
manifestação de vontade livre, específica e 
informada, sobre os seus desejos, que 
consista quer numa declaração quer numa 
ação positiva clara do titular dos dados 
garantindo que dá o seu consentimento 
com conhecimentos de causa ao tratamento 
de dados pessoais, incluindo ao validar 
uma opção por via informática, ao visitar 
um sítio na Internet, ou qualquer outra 
declaração ou conduta que indique 
claramente neste contexto que aceita o 
tratamento proposto dos seus dados 
pessoais. O ato de procurar ou concordar 
com um tratamento de saúde específico 
deve ser considerado um consentimento, 
na aceção do artigo 4.º, n.º 8 e do artigo 
6.º, n.º 1, ao tratamento de dados pessoais 
de saúde relacionados com esse 
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seguimento de um pedido por via 
eletrónica, esse pedido tem de ser claro, 
conciso e não desnecessariamente 
perturbador para a utilização do serviço 
para o qual é fornecido.

tratamento específico e cumpre o requisito 
relativo ao ónus da prova previsto no 
artigo 7.º, n.º 1, sem que tal impeça os 
Estados-Membros de manter as suas 
disposições nacionais mais restritivas 
nesta matéria. O silêncio ou a omissão não 
devem, por conseguinte, constituir um 
consentimento. O consentimento deve 
abranger todas as atividades de tratamento 
realizadas com a mesma finalidade. Se o 
consentimento tiver de ser dado no 
seguimento de um pedido por via 
eletrónica, esse pedido tem de ser claro,
conciso e não desnecessariamente 
perturbador para a utilização do serviço 
para o qual é fornecido.

Or. en

Justificação

A presente alteração dispensa explicações.

Alteração 413
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Mariya Gabriel, Axel Voss

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) O consentimento do titular dos dados 
deve ser dado explicitamente, por qualquer 
forma adequada que permita obter uma 
manifestação de vontade livre, específica e 
informada, sobre os seus desejos, que 
consista quer numa declaração quer numa 
ação positiva clara do titular dos dados 
garantindo que dá o seu consentimento 
com conhecimentos de causa ao tratamento 
de dados pessoais, incluindo ao validar 
uma opção por via informática, ao visitar 
um sítio na Internet, ou qualquer outra 
declaração ou conduta que indique 
claramente neste contexto que aceita o 
tratamento proposto dos seus dados 

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

dados pessoais. O silêncio ou a omissão 
não devem, por conseguinte, constituir um 
consentimento. O consentimento deve 
abranger todas as atividades de tratamento 
realizadas com a mesma finalidade. Se o 
consentimento tiver de ser dado no 
seguimento de um pedido por via 
eletrónica, esse pedido tem de ser claro, 
conciso e não desnecessariamente 
perturbador para a utilização do serviço 
para o qual é fornecido. A informação 
fornecida com vista a que as crianças 
manifestem o consentimento deve ser 
dada mediante uma linguagem clara e 
apropriada à idade, de forma facilmente 
compreensível para crianças de idade 
superior a 13 anos;

Or. en

Alteração 414
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker, 
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) O consentimento do titular dos dados 
deve ser dado explicitamente, por qualquer 
forma adequada que permita obter uma 
manifestação de vontade livre, específica e 
informada, sobre os seus desejos, que 
consista quer numa declaração quer numa 
ação positiva clara do titular dos dados 
garantindo que dá o seu consentimento 
com conhecimentos de causa ao tratamento 
de dados pessoais, incluindo ao validar 
uma opção por via informática, ao visitar 
um sítio na Internet, ou qualquer outra 
declaração ou conduta que indique 
claramente neste contexto que aceita o 
tratamento proposto dos seus dados 
pessoais. O silêncio ou a omissão não 
devem, por conseguinte, constituir um 

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

não devem, por conseguinte, constituir um 
consentimento. No entanto, tal não altera 
as disposições da Diretiva 2002/58/CE que 
estabelecem que, em determinadas 
circunstâncias, o consentimento pode ser 
expresso através da configuração 
adequada no aparelho do utilizador. O 
consentimento deve abranger todas as 
atividades de tratamento realizadas com a 
mesma finalidade. Se o consentimento 
tiver de ser dado no seguimento de um 
pedido por via eletrónica, esse pedido tem 
de ser claro, conciso e não 
desnecessariamente perturbador para a 
utilização do serviço para o qual é 
fornecido.

Or. en

Alteração 415
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) O presente regulamento reconhece 
que a pseudonimização de dados pode 
ajudar a minimizar os riscos face à 
privacidade dos titulares de dados. Na 
medida em que o responsável pelo 
tratamento pseudonimiza os dados, esse 
tratamento é considerado justificado 
enquanto interesse legítimo do 
responsável pelo tratamento. 

Or. en

Alteração 416
Nathalie Griesbeck

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(25-A) As consultas médicas, a prestação 
de cuidados de saúde, os diagnósticos e os 
tratamentos médicos envolvem 
naturalmente a recolha e processamento 
de dados pessoais. A decisão de um doente 
no sentido de solicitar cuidados médicos 
deve ser considerada como um 
consentimento explícito à recolha e 
tratamento de dados pessoais. 

Or. fr

Justificação

Esta alteração elimina toda a ambiguidade relativamente à aplicação dos critérios 
enunciados no artigo 6.º, n.º 1, que regem a legalidade da recolha e tratamento de dados 
pessoais no contexto da prestação de cuidados médicos. 

Alteração 417
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Os dados pessoais relativos à saúde 
devem incluir, em especial, todos os dados 
relativos ao estado de saúde de um titular 
de dados; informações sobre a inscrição da 
pessoa para a prestação de serviços de 
saúde; informações sobre pagamentos ou a 
elegibilidade para cuidados de saúde; um 
número, símbolo ou sinal particular 
atribuído a uma pessoa singular para a 
identificar de forma inequívoca para fins 
de cuidados de saúde; qualquer informação 
sobre a pessoa recolhida no decurso de 
uma prestação de serviços de saúde; 
informações obtidas a partir de testes ou 
exames de uma parte do corpo ou de uma 
substância corporal, incluindo amostras 

(26) Os dados pessoais, incluindo 
informações genéticas, relativos à saúde 
devem incluir, em especial, todos os dados 
relativos ao estado de saúde de um titular 
de dados; informações sobre a inscrição da 
pessoa para a prestação de serviços de 
saúde; informações sobre pagamentos ou a
elegibilidade para cuidados de saúde; um 
número, símbolo ou sinal particular 
atribuído a uma pessoa singular para a 
identificar de forma inequívoca para fins 
de cuidados de saúde; qualquer informação 
sobre a pessoa recolhida no decurso de 
uma prestação de serviços de saúde; 
informações obtidas a partir de testes ou 
exames de uma parte do corpo ou de uma 
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biológicas; identificação de uma pessoa 
enquanto prestador de cuidados de saúde à 
pessoa singular; ou quaisquer informações 
sobre, por exemplo, uma doença, 
deficiência, risco de doença, historial 
clínico, tratamento clínico ou estado físico 
ou biomédico atual do titular de dados, 
independentemente da sua fonte, por 
exemplo, um médico ou outro profissional 
de saúde, um hospital, um aparelho médico 
ou um teste de diagnóstico in vitro.

substância corporal, incluindo amostras 
biológicas; identificação de uma pessoa 
enquanto prestador de cuidados de saúde à 
pessoa singular; ou quaisquer informações 
sobre, por exemplo, uma doença, 
deficiência, risco de doença, historial 
clínico, tratamento clínico ou estado físico 
ou biomédico atual do titular de dados, 
independentemente da sua fonte, por 
exemplo, um médico ou outro profissional 
de saúde, um hospital, um aparelho médico 
ou um teste de diagnóstico in vitro.

Or. en

Alteração 418
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Os dados pessoais relativos à saúde 
devem incluir, em especial, todos os dados
relativos ao estado de saúde de um titular 
de dados; informações sobre a inscrição da 
pessoa para a prestação de serviços de 
saúde; informações sobre pagamentos ou a 
elegibilidade para cuidados de saúde; um 
número, símbolo ou sinal particular 
atribuído a uma pessoa singular para a 
identificar de forma inequívoca para fins 
de cuidados de saúde; qualquer informação 
sobre a pessoa recolhida no decurso de 
uma prestação de serviços de saúde; 
informações obtidas a partir de testes ou 
exames de uma parte do corpo ou de uma 
substância corporal, incluindo amostras 
biológicas; identificação de uma pessoa 
enquanto prestador de cuidados de saúde à 
pessoa singular; ou quaisquer informações 
sobre, por exemplo, uma doença, 
deficiência, risco de doença, historial 
clínico, tratamento clínico ou estado físico 
ou biomédico atual do titular de dados, 

(26) Os dados pessoais relativos à saúde 
devem incluir, em especial, todas as 
informações pessoais relativas ao estado 
de saúde de um titular de dados; 
informações sobre a inscrição da pessoa 
para a prestação de serviços de saúde; 
informações sobre pagamentos ou a 
elegibilidade para cuidados de saúde; um 
número, símbolo ou sinal particular 
atribuído a uma pessoa singular para a 
identificar de forma inequívoca para fins 
de cuidados de saúde; qualquer informação 
sobre a pessoa recolhida no decurso de 
uma prestação de serviços de saúde; 
informações pessoais obtidas a partir de 
testes ou exames de uma parte do corpo, de 
uma substância corporal ou de uma 
amostra biológica; identificação de uma 
pessoa enquanto prestador de cuidados de 
saúde à pessoa singular; ou quaisquer 
informações sobre, por exemplo, uma 
doença, deficiência, risco de doença, 
historial clínico, tratamento clínico ou 
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independentemente da sua fonte, por 
exemplo, um médico ou outro profissional 
de saúde, um hospital, um aparelho médico 
ou um teste de diagnóstico in vitro.

estado físico ou biomédico atual do titular 
de dados, independentemente da sua fonte, 
por exemplo, um médico ou outro 
profissional de saúde, um hospital, um 
aparelho médico ou um teste de 
diagnóstico in vitro.

Or. en

Alteração 419
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Os dados pessoais relativos à saúde 
devem incluir, em especial, todos os dados 
relativos ao estado de saúde de um titular 
de dados; informações sobre a inscrição da 
pessoa para a prestação de serviços de 
saúde; informações sobre pagamentos ou a 
elegibilidade para cuidados de saúde; um 
número, símbolo ou sinal particular 
atribuído a uma pessoa singular para a 
identificar de forma inequívoca para fins 
de cuidados de saúde; qualquer informação 
sobre a pessoa recolhida no decurso de 
uma prestação de serviços de saúde; 
informações obtidas a partir de testes ou 
exames de uma parte do corpo ou de uma 
substância corporal, incluindo amostras 
biológicas; identificação de uma pessoa 
enquanto prestador de cuidados de saúde à 
pessoa singular; ou quaisquer informações 
sobre, por exemplo, uma doença, 
deficiência, risco de doença, historial 
clínico, tratamento clínico ou estado físico 
ou biomédico atual do titular de dados, 
independentemente da sua fonte, por 
exemplo, um médico ou outro profissional 
de saúde, um hospital, um aparelho médico 
ou um teste de diagnóstico in vitro.

(26) Os dados pessoais relativos à saúde 
devem incluir, em especial, todos os dados 
pessoais relativos ao estado de saúde de um 
titular de dados; informações sobre a 
inscrição da pessoa para a prestação de 
serviços de saúde; informações sobre 
pagamentos ou a elegibilidade para 
cuidados de saúde; um número, símbolo ou 
sinal particular atribuído a uma pessoa 
singular para a identificar de forma 
inequívoca para fins de cuidados de saúde; 
qualquer informação sobre a pessoa 
recolhida no decurso de uma prestação de 
serviços de saúde; dados pessoais obtidos a 
partir de testes ou exames de uma parte do 
corpo, de uma substância corporal ou de 
uma amostra biológica; identificação de 
uma pessoa enquanto prestador de 
cuidados de saúde à pessoa singular; ou 
quaisquer informações sobre, por exemplo, 
uma doença, deficiência, risco de doença, 
historial clínico, tratamento clínico ou 
estado físico ou biomédico atual do titular 
de dados, independentemente da sua fonte, 
por exemplo, um médico ou outro 
profissional de saúde, um hospital, um 
aparelho médico ou um teste de 
diagnóstico in vitro.



AM\926396PT.doc 51/185 PE504.340v01-00

PT

Or. en

Alteração 420
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Os dados pessoais relativos à saúde 
devem incluir, em especial, todos os dados 
relativos ao estado de saúde de um titular 
de dados; informações sobre a inscrição da 
pessoa para a prestação de serviços de 
saúde; informações sobre pagamentos ou a 
elegibilidade para cuidados de saúde; um 
número, símbolo ou sinal particular 
atribuído a uma pessoa singular para a 
identificar de forma inequívoca para fins 
de cuidados de saúde; qualquer informação 
sobre a pessoa recolhida no decurso de 
uma prestação de serviços de saúde; 
informações obtidas a partir de testes ou 
exames de uma parte do corpo ou de uma 
substância corporal, incluindo amostras 
biológicas; identificação de uma pessoa 
enquanto prestador de cuidados de saúde à 
pessoa singular; ou quaisquer informações 
sobre, por exemplo, uma doença, 
deficiência, risco de doença, historial 
clínico, tratamento clínico ou estado físico 
ou biomédico atual do titular de dados, 
independentemente da sua fonte, por 
exemplo, um médico ou outro profissional 
de saúde, um hospital, um aparelho médico 
ou um teste de diagnóstico in vitro.

(26) Os dados pessoais relativos à saúde 
devem incluir, em especial, todos os dados 
pessoais relativos ao estado de saúde de 
um titular de dados, incluindo 
informações genéticas; informações sobre 
a inscrição da pessoa para a prestação de 
serviços de saúde; informações sobre 
pagamentos ou a elegibilidade para 
cuidados de saúde; um número, símbolo ou 
sinal particular atribuído a uma pessoa 
singular para a identificar de forma 
inequívoca para fins de cuidados de saúde; 
qualquer informação sobre a pessoa 
recolhida no decurso de uma prestação de 
serviços de saúde; dados pessoais obtidos a 
partir de testes ou exames de uma parte do 
corpo, de uma substância corporal ou de 
uma amostra biológica; identificação de 
uma pessoa enquanto prestador de 
cuidados de saúde à pessoa singular; ou 
quaisquer informações sobre, por exemplo, 
uma doença, deficiência, risco de doença, 
historial clínico, tratamento clínico ou 
estado físico ou biomédico atual do titular 
de dados, independentemente da sua fonte, 
por exemplo, um médico ou outro
profissional de saúde, um hospital, um 
aparelho médico ou um teste de 
diagnóstico in vitro.

Or. en

Justificação

Extraído do parecer da ITRE.
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Alteração 421
Louis Michel

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Os dados pessoais relativos à saúde 
devem incluir, em especial, todos os dados 
relativos ao estado de saúde de um titular 
de dados; informações sobre a inscrição 
da pessoa para a prestação de serviços de 
saúde; informações sobre pagamentos ou 
a elegibilidade para cuidados de saúde; 
um número, símbolo ou sinal particular 
atribuído a uma pessoa singular para a 
identificar de forma inequívoca para fins 
de cuidados de saúde; qualquer 
informação sobre a pessoa recolhida no 
decurso de uma prestação de serviços de 
saúde; informações obtidas a partir de 
testes ou exames de uma parte do corpo 
ou de uma substância corporal, incluindo 
amostras biológicas; identificação de uma 
pessoa enquanto prestador de cuidados de 
saúde à pessoa singular; ou quaisquer 
informações sobre, por exemplo, uma 
doença, deficiência, risco de doença, 
historial clínico, tratamento clínico ou 
estado físico ou biomédico atual do titular 
de dados, independentemente da sua fonte, 
por exemplo, um médico ou outro 
profissional de saúde, um hospital, um 
aparelho médico ou um teste de 
diagnóstico in vitro.

(26) Os dados pessoais relativos à saúde 
devem incluir, em especial, todos os dados 
diretamente relacionados com o estado de 
saúde ou o estado físico ou biomédico atual 
do titular de dados, independentemente da 
sua fonte, por exemplo, um médico ou 
outro profissional de saúde, um hospital, 
um aparelho médico ou um teste de 
diagnóstico in vitro.

Or. en

Alteração 422
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Considerando 27
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 423
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) O estabelecimento principal de um 
responsável pelo tratamento na União deve 
ser determinado de acordo com critérios 
objetivos e deve pressupor o exercício 
efetivo e real de atividades de gestão que 
determinem as decisões principais quanto 

(27) Quando um responsável pelo 
tratamento ou um subcontratante tiver 
vários estabelecimentos na União, 
incluindo, mas não exclusivamente, os 
casos em que o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante é um 
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às finalidades, condições e meios de 
tratamento mediante instalações estáveis. 
Este critério não deve depender do facto de 
o tratamento ser efetivamente realizado 
nesse local. A existência e utilização de 
meios técnicos e de tecnologias para o 
tratamento de dados pessoais ou as 
atividades de tratamento não constituem, 
em si mesmas, o referido estabelecimento 
principal nem são, portanto, um critério 
definidor de estabelecimento principal. 
Entende-se por estabelecimento principal 
do subcontratante, o lugar da sua 
administração central na União.

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

Or. en

Justificação

Extraído do parecer da ITRE.

Alteração 424
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Um grupo de empresas deve ser 
constituído por uma empresa que exerce o 
controlo e as empresas controladas, a 
primeira devendo ser a que pode exercer 
uma influência dominante sobre as outras 
empresas, por exemplo, em virtude da 
propriedade, participação financeira ou das 
regras que a regem ou da faculdade de 
fazer aplicar as regras relativas à proteção 
de dados pessoais.

(28) Um grupo de empresas deve ser 
constituído por uma empresa que exerce o 
controlo e as empresas controladas, a 
primeira devendo ser a que pode exercer 
uma influência dominante sobre as outras 
empresas, por exemplo, em virtude da 
propriedade, participação financeira ou das 
regras que a regem ou da faculdade de 
fazer aplicar as regras relativas à proteção 
de dados pessoais. Um grupo de empresas 



AM\926396PT.doc 55/185 PE504.340v01-00

PT

pode eleger um único estabelecimento 
principal na União.

Or. en

Alteração 425
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Mariya Gabriel, Axel Voss

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 426
Marian Harkin, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) As crianças carecem de proteção 
especial quanto aos seus dados pessoais, 
uma vez que podem estar menos cientes 

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

dos riscos, consequências, garantias e 
direitos relacionados com o tratamento dos 
seus dados pessoais. Essa proteção é 
particularmente importante no contexto 
das redes sociais, onde as crianças devem 
conhecer as identidades daqueles com 
quem comunicam. Para determinar quando 
é que uma pessoa é considerada uma 
criança, o presente regulamento deve 
retomar a definição estabelecida na 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança.

Or. en

Alteração 427
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

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

(29) As crianças carecem de proteção 
especial quanto aos seus dados pessoais, 
uma vez que podem estar menos cientes 
dos riscos, consequências, garantias e 
direitos relacionados com o tratamento dos 
seus dados pessoais. Essa proteção é 
particularmente importante no contexto 
das redes sociais. Para efeitos do presente 
regulamento, uma criança é considera um 
indivíduo de idade inferior a 18 anos. 
Sempre que o tratamento de dados for 
realizado com base no consentimento do 
titular dos mesmos no que respeita à 
oferta direta de serviços da sociedade da 
informação às crianças, o presente 
regulamento distingue entre crianças com 
mais de 13 anos e crianças com menos de 
13 anos, as quais requerem um nível de 
proteção mais elevado de tal modo que o 
consentimento deve ser dado ou 
autorizado pelo progenitor ou pelo titular 
da guarda dessa criança. 
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Or. en

Alteração 428
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) Os mesmos dados pessoais podem 
ter um grau de importância diferente 
dependendo do contexto em que se 
inserem e dos riscos que o seu tratamento 
representa. Os responsáveis pelo 
tratamento devem, por conseguinte, 
aplicar as medidas e os procedimentos 
técnicos e organizativos apropriados 
consoante o contexto e os riscos do 
tratamento de dados.

Or. en

Justificação

A perda do endereço de um titular de dados por um retalhista que o havia conservado para 
efeitos de expedição ou por um médico oncologista que o havia conservado para efeitos de 
faturação pode ter implicações diferentes. 

Alteração 429
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) Os mesmos dados pessoais podem 
ter um grau de importância diferente 
dependendo do contexto em que se 
inserem e dos riscos que o seu tratamento 
representa. Os responsáveis pelo 
tratamento devem, por conseguinte, 
aplicar as medidas e os procedimentos 
técnicos e organizativos apropriados 
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consoante o contexto e os riscos do 
tratamento de dados.

Or. en

Alteração 430
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) Nos limites do presente 
regulamento, os Estados-Membros devem 
garantir o acesso permanente das 
crianças a serviços de prevenção e 
aconselhamento da sociedade da 
informação, tais como o aconselhamento 
em linha sobre abusos sexuais, problemas 
associados à toxicodependência ou outros 
problemas psicológicos, sem que seja 
necessário o consentimento dos pais ou do 
responsável legal pela custódia. 

Or. en

Justificação

(Ver a nova redação do artigo 8.º.)
Alguns serviços da sociedade da informação oferecidos a crianças invocam o facto de as 
crianças poderem usar esses serviços sem o consentimento dos pais. É, por exemplo, o caso 
dos fóruns de conversa em linha destinados a vítimas de abuso sexual. Na ausência de uma 
derrogação para estes casos, certos serviços destinados a crianças que procuram auxílio em 
situações em que os pais ou o representante legal possam estar intimamente ligados ao seu 
problema deixariam de estar disponíveis.

Alteração 431
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(29-A) Os dados pessoais dos 
trabalhadores - especialmente os dados 
sensíveis, como a orientação política e a 
filiação ou as atividades sindicais - devem 
ser protegidos em conformidade com os 
artigos 8.º, 12.º e 28.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia e os artigos 8.º e 11.º da 
Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem e não deve ser permitido, de 
forma alguma, às empresas utilizar estes 
dados para colocar certos trabalhadores 
nas chamadas “listas negras”, tendo em 
vista transmiti-las a outras empresas para 
discriminar esses trabalhadores.

Or. de

Alteração 432
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) Os dados pessoais dos 
trabalhadores - especialmente os dados 
sensíveis, como a orientação política e a 
filiação ou as atividades sindicais - devem 
ser protegidos em conformidade com os 
artigos 8.º, 12.º, 27.º e 28.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia e os artigos 8.º e 11.º da 
Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem e não deve ser permitido às 
empresas utilizar estes dados para colocar 
certos trabalhadores nas chamadas “listas 
negras”, tendo em vista transmiti-las a 
outras empresas para discriminar esses 
trabalhadores.

Or. en
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Alteração 433
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 434
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) Os dados pessoais dos 
trabalhadores - especialmente os dados 
sensíveis, como a orientação política e a 
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filiação ou as atividades sindicais - devem 
ser protegidos em conformidade com os 
artigos 8.º, 12.º, 27.º e 28.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia e os artigos 8.º e 11.º da 
Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem. Deverão ser instituídas garantias 
para impedir que estes dados sejam 
utilizados para colocar certos 
trabalhadores em listas negras, tendo em 
vista transmiti-las a outras empresas ou a 
outros indivíduos para discriminar esses 
trabalhadores.

Or. en

Justificação

Os dados pessoais jamais serão utilizados contra o titular dos dados num contexto laboral.

Alteração 435
Axel Voss

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Para que o tratamento seja lícito, os 
dados pessoais devem ser tratados com 
base no consentimento da pessoa em causa 
ou noutro fundamento legítimo, previsto 
por lei, quer no presente regulamento quer 
noutro ato legislativo da União ou de um 
Estado-Membro, conforme previsto no 
presente regulamento.

(31) Para que o tratamento seja lícito, os 
dados pessoais devem ser tratados com 
base no consentimento da pessoa em causa 
ou noutro fundamento legítimo, previsto 
por lei, quer no presente regulamento quer 
noutro ato legislativo da União ou de um 
Estado-Membro, conforme previsto no 
presente regulamento. A autorização 
concedida a um responsável pelo 
tratamento de dados para proceder ao 
mesmo deve permitir-lhe também 
proceder ao tratamento de dados com 
outros responsáveis conjuntos pelo 
tratamento e autorizar o tratamento de 
dados pessoais por um subcontratante 
estabelecido dentro ou fora da União 
Europeia.
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Or. en

Justificação

Este esclarecimento é necessário para minimizar a falta de clareza relativamente aos 
conceitos de "responsável pelo tratamento de dados" e "subcontratante", tal como 
identificados no parecer das autoridades europeias de proteção de dados (WP 169), os quais 
deram origem a diferentes interpretações dos mesmos princípios e definições introduzidos 
para efeitos de harmonização a nível europeu.

Alteração 436
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Para que o tratamento seja lícito, os 
dados pessoais devem ser tratados com 
base no consentimento da pessoa em causa 
ou noutro fundamento legítimo, previsto 
por lei, quer no presente regulamento quer 
noutro ato legislativo da União ou de um 
Estado-Membro, conforme previsto no 
presente regulamento.

(31) Para que o tratamento seja lícito, os 
dados pessoais devem ser tratados com 
base no consentimento da pessoa em causa 
ou noutro fundamento legítimo, previsto 
por lei, quer no presente regulamento quer 
noutro ato legislativo da União ou de um 
Estado-Membro, conforme previsto no 
presente regulamento. No caso de uma 
criança ou de uma pessoa que não 
disponha de capacidade jurídica, o 
consentimento deve ser dado pelo 
representante legal do titular dos dados. 

Or. en

Alteração 437
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Sempre que o tratamento for realizado 
com base no consentimento do titular dos 
dados, recai sobre o responsável pelo 
tratamento o ónus de provar o 

(32) Sempre que o tratamento for realizado 
com base no consentimento do titular dos 
dados, recai sobre o responsável pelo 
tratamento o ónus de provar o 
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consentimento da pessoa em causa. Em 
especial, no contexto de uma declaração 
escrita relativa a outra matéria, devem 
existir as devidas garantias de que o titular 
dos dados está ciente do consentimento 
dado com todo o conhecimento de causa.

consentimento da pessoa em causa. Em 
especial, no contexto de uma declaração 
escrita relativa a outra matéria, devem 
existir as devidas garantias de que o titular 
dos dados está ciente do consentimento 
dado com todo o conhecimento de causa. 
Tal como as cláusulas do direito civil 
(Diretiva 93/13/CEE), as declarações 
escritas (políticas de privacidade) devem 
ser redigidas de forma tão clara e 
transparente quanto possível tendo em 
conta o tipo de tratamento, não devendo 
conter cláusulas ocultas ou desvantajosas, 
tais como o direito de transmitir dados 
pessoais a outros responsáveis pelo 
tratamento de dados ou de utilizar esses 
dados para fins secundários. A fim de 
encorajar os responsáveis pelo tratamento 
de dados a fornecer informações 
adequadas, as cláusulas parcialmente 
ilegais devem ser tornadas nulas. 

Or. en

Justificação

Os titulares de dados são frequentemente confrontados com cláusulas excecionalmente vagas, 
longas e complicadas que os desencorajam de as ler e compreender. Para fazer face a esta 
questão, a presente alteração introduz os princípios bem estabelecidos quanto às cláusulas 
abusivas nos contratos celebrados com os consumidores. Tal permite ainda, na interpretação 
do regulamento, remeter para a jurisprudência há muito consolidada.

Alteração 438
Louis Michel

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

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

(33) De forma a assegurar o livre 
consentimento, deve ser clarificado que 
este não constitui um fundamento jurídico 
válido se a pessoa não tiver uma verdadeira 
liberdade de escolha e, consequentemente, 
não puder recusar ou retirar o 
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consentimento sem ser prejudicada. consentimento sem ser prejudicada não 
existindo motivos legítimos para tal. Nos 
casos em que os dados pessoais, tratados
com base no consentimento do titular 
desses dados, sejam necessários para a 
prestação de um serviço ou outro 
benefício para o titular dos dados, a 
retirada do consentimento deve constituir 
o fundamento para a resolução ou não 
execução do contrato por parte do 
prestador desse serviço.

Or. en

Alteração 439
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(33-A) O consentimento não é vitalício e 
perde o seu efeito jurídico que está na 
base do tratamento logo que o tratamento 
dos dados pessoais deixa de ser necessário 
para a realização do fim para que foram 
recolhidos. Nos caso em que não seja 
possível determinar claramente a 
conclusão do objetivo pretendido, o 
responsável pelo tratamento deve 
transmitir ao titular dos dados, pelo 
menos uma vez por ano, as informações 
previstas no artigo 14.º e solicitar ao 
mesmo uma confirmação do 
consentimento inicial. Se o titular dos 
dados não responder de forma positiva, o 
consentimento inicial é considerado como 
tendo perdido a sua eficácia no final do 
segundo ano civil após o primeiro 
tratamento dos dados.

Or. en
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Alteração 440
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 33-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(33-B) O consentimento só deve ser 
considerado fundamento válido para o 
tratamento legal de dados, decorrendo daí 
que não pode ser abusivo em relação à 
sua finalidade. O tratamento abusivo de 
dados não pode ser legitimado através da 
obtenção de consentimento.

Or. en

Alteração 441
Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. en

Alteração 442
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 443
Axel Voss, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore 
Iacolino, Lara Comi

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) O consentimento não deve constituir 
um fundamento jurídico válido para o 

Suprimido
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tratamento de dados pessoais se existir um 
desequilíbrio manifesto entre o titular dos 
dados e o responsável pelo tratamento,
especialmente se o primeiro se encontrar 
numa situação de dependência em relação 
ao segundo, em especial quando os dados 
pessoais são tratados pelo seu empregador 
no contexto da relação laboral. Sempre 
que o responsável pelo tratamento é uma 
autoridade, só haveria desequilíbrio em 
caso de operações de tratamento 
específicas no âmbito das quais a 
autoridade possa, por força das suas 
prerrogativas de poder público, impor 
uma obrigação. Neste caso, o 
consentimento não seria considerado 
livremente consentido, tendo em conta o 
interesse do titular dos dados.

Or. en

Alteração 444
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

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

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

não seria considerado livremente 
consentido, tendo em conta o interesse do 
titular dos dados. Tal não se aplica se a 
autoridade pública agir na qualidade de 
empregadora.

Or. en

Alteração 445
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 446
Louis Michel, Philippe De Backer
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Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

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

(34) O consentimento não deve constituir 
um fundamento jurídico válido para o 
tratamento de dados pessoais se existir um 
desequilíbrio manifesto entre o titular dos 
dados e o responsável pelo tratamento, 
especialmente se o primeiro se encontrar 
numa situação de dependência em relação 
ao segundo. Se os dados forem tratados no
contexto de uma relação laboral ou para 
efeitos de proteção contra os riscos, não 
se verifica uma situação de desequilíbrio.
Sempre que o responsável pelo tratamento 
é uma autoridade, só haveria desequilíbrio 
em caso de operações de tratamento 
específicas no âmbito das quais a 
autoridade possa, por força das suas 
prerrogativas de poder público, impor uma 
obrigação. Neste caso, o consentimento 
não seria considerado livremente 
consentido, tendo em conta o interesse do 
titular dos dados.

Or. en

Alteração 447
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) O consentimento não deve constituir 
um fundamento jurídico válido para o 
tratamento de dados pessoais se existir um 
desequilíbrio manifesto entre o titular dos 
dados e o responsável pelo tratamento, 
especialmente se o primeiro se encontrar 
numa situação de dependência em relação 
ao segundo, em especial quando os dados 

(34) O consentimento deve ser expressado 
livremente e sem pressões por parte do 
responsável pelo tratamento de dados. 
Não se pode considerar que o 
consentimento foi dado livremente 
quando, devido a uma manifesta falta de 
equilíbrio entre o titular dos dados e o 
responsável pelo tratamento, a recusa em 
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pessoais são tratados pelo seu empregador 
no contexto da relação laboral. Sempre que 
o responsável pelo tratamento é uma 
autoridade, só haveria desequilíbrio em 
caso de operações de tratamento 
específicas no âmbito das quais a 
autoridade possa, por força das suas 
prerrogativas de poder público, impor uma 
obrigação. Neste caso, o consentimento 
não seria considerado livremente 
consentido, tendo em conta o interesse do 
titular dos dados.

dar consentimento teria resultado em 
condições financeiras ou jurídicas 
adversas para o titular dos dados, 
especialmente se o primeiro se encontrar 
numa situação de dependência em relação 
ao segundo, em especial quando os dados 
pessoais são tratados pelo seu empregador 
no contexto da relação laboral. Sempre que 
o responsável pelo tratamento é uma 
autoridade, só haveria desequilíbrio em 
caso de operações de tratamento 
específicas no âmbito das quais a 
autoridade possa, por força das suas 
prerrogativas de poder público, impor uma 
obrigação. Neste caso, o consentimento 
não seria considerado livremente 
consentido, tendo em conta o interesse do 
titular dos dados.

Or. en

Alteração 448
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 449
Axel Voss

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Sempre que o tratamento for realizado 
em cumprimento de uma obrigação jurídica 
à qual esteja sujeito o responsável pelo 
tratamento, ou se o tratamento for 
necessário para a execução de uma missão 
de interesse público ou exercício de 
prerrogativas de autoridade pública, o 
tratamento deve ter uma base jurídica no 
direito da União ou na legislação nacional 
de um Estado-Membro que satisfaça as 
condições impostas pela Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia 
relativamente a qualquer restrição aos 
direitos e liberdades. Cabe também ao 
direito da União ou à legislação nacional 
determinar se o responsável pelo 
tratamento que executa uma missão de 
interesse público ou exerce prerrogativas 
de autoridade pública deve ser uma 
administração pública ou outra pessoa 
singular ou coletiva de direito público, ou 
de direito privado, por exemplo uma 
associação profissional.

(36) Sempre que o tratamento for realizado 
em cumprimento de uma obrigação jurídica 
à qual esteja sujeito o responsável pelo 
tratamento, ou se o tratamento for 
necessário para a execução de uma missão 
de interesse público ou exercício de 
prerrogativas de autoridade pública, o 
tratamento deve ter uma base jurídica no 
direito da União ou na legislação nacional 
de um Estado-Membro que satisfaça as 
condições impostas pela Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia 
relativamente a qualquer restrição aos 
direitos e liberdades. Cabe também ao 
direito da União ou à legislação nacional 
determinar se o responsável pelo 
tratamento que executa uma missão de 
interesse público ou exerce prerrogativas 
de autoridade pública deve ser uma 
administração pública ou outra pessoa 
singular ou coletiva de direito público, ou 
de direito privado, por exemplo uma 
associação profissional. O tratamento de 
dados também pode ser efetuado com base 
em acordos no âmbito do direito coletivo 
do trabalho. Os acordos no âmbito do 
direito coletivo do trabalho são acordos 
celebrados entre empregadores ou 
representantes dos empregadores e 
representantes dos trabalhadores, ou 
entre estas partes e uma entidade do 
Estado a nível nacional, setorial ou 
empresarial.
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Or. de

Alteração 450
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) O tratamento de dados pessoais deve 
ser igualmente considerado lícito quando 
for necessário à proteção de um interesse 
essencial à vida do titular dos dados.

(37) O tratamento de dados pessoais deve 
ser igualmente considerado lícito quando 
for necessário à proteção de um interesse 
essencial à vida do titular dos dados ou se 
for necessário para assegurar a 
capacidade de uma rede ou sistema de 
informação para resistir a acidentes ou 
ações ilícitas ou mal-intencionadas que 
comprometem a disponibilidade, 
autenticidade, integridade ou 
confidencialidade dos dados armazenados 
ou transmitidos e a segurança dos 
serviços conexos oferecidos por estas 
redes e sistemas ou que sejam através 
deles acessíveis.

Or. en

Justificação

Promoção da proteção dos dados físicos e da segurança da rede.

Alteração 451
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Os interesses legítimos do responsável 
pelo tratamento podem constituir um 
fundamento jurídico para o tratamento, a 
menos que prevaleçam os interesses ou os 

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

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

Or. en

Justificação

Para que o interesse legítimo constitua uma base jurídica para o tratamento, o responsável 
pelo tratamento deve ter em conta as legítimas expectativas do titular dos dados, ao mesmo 
tempo que o titular dos dados deve reconhecer os direitos e liberdades do responsável a 
exercer uma atividade empresarial.

Alteração 452
por Sophia in 't Veld
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Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 453
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 454
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Os interesses legítimos do responsável 
pelo tratamento podem constituir um 
fundamento jurídico para o tratamento, a 
menos que prevaleçam os interesses ou os 
direitos e liberdades fundamentais do 
titular dos dados. Este ponto requer uma 
avaliação cuidada, particularmente se o 
titular dos dados for uma criança, uma vez 
que estas carecem de proteção especial. O 

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

titular dos dados deve ter o direito de se 
opor ao tratamento por razões relacionadas 
com a sua situação específica e de forma 
gratuita. O interesse legítimo do 
responsável pelo tratamento pode incluir, 
em particular, a comercialização direta 
dos seus bens e serviços e a execução dos 
seus pedidos. Sempre que o titular dos 
dados retirar o seu consentimento, o 
responsável pelo tratamento deve poder 
igualmente recusar a continuidade da 
prestação de serviços, caso o tratamento 
seja necessário devido à natureza do 
serviço ou ao funcionamento do sistema 
de preenchimento. A fim de assegurar a 
transparência, o responsável pelo 
tratamento deve ser obrigado a informar 
explicitamente a pessoa em causa sobre os 
interesses legítimos prosseguidos e sobre o 
direito de se lhe opor, sendo igualmente 
obrigado a apresentar fundamentação 
documentada desses interesses legítimos. 
Dado que incumbe ao legislador prever por 
lei a base jurídica para autorizar as 
autoridades a procederem ao tratamento de 
dados, este fundamento jurídico não é 
aplicável aos tratamentos efetuados pelas 
autoridades públicas no exercício das suas 
funções.

Or. en

Alteração 455
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Hubert Pirker, Renate Sommer

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Os interesses legítimos do responsável 
pelo tratamento podem constituir um 
fundamento jurídico para o tratamento, a 
menos que prevaleçam os interesses ou os 
direitos e liberdades fundamentais do 

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

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

Or. en

Alteração 456
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Os interesses legítimos do responsável 
pelo tratamento podem constituir um 
fundamento jurídico para o tratamento, a 
menos que prevaleçam os interesses ou os 
direitos e liberdades fundamentais do 
titular dos dados. Este ponto requer uma 
avaliação cuidada, particularmente se o 
titular dos dados for uma criança, uma vez 
que estas carecem de proteção especial. O 
titular dos dados deve ter o direito de se 
opor ao tratamento por razões relacionadas 
com a sua situação específica e de forma 

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

opor ao tratamento por razões relacionadas 
com a sua situação específica e de forma 
gratuita. A fim de assegurar a 
transparência, o responsável pelo 
tratamento deve ser obrigado a informar 
explicitamente a pessoa em causa sobre os 
interesses legítimos prosseguidos e sobre o 
direito de se lhe opor, sendo igualmente 
obrigado a apresentar fundamentação 
documentada desses interesses legítimos. 
Dado que incumbe ao legislador prever por 
lei a base jurídica para autorizar as 
autoridades a procederem ao tratamento de 
dados, este fundamento jurídico não é 
aplicável aos tratamentos efetuados pelas 
autoridades públicas no exercício das suas 
funções.

Or. en

Alteração 457
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Os interesses legítimos do responsável 
pelo tratamento podem constituir um 
fundamento jurídico para o tratamento, a 
menos que prevaleçam os interesses ou os 
direitos e liberdades fundamentais do 
titular dos dados. Este ponto requer uma 
avaliação cuidada, particularmente se o 
titular dos dados for uma criança, uma vez 
que estas carecem de proteção especial. O 
titular dos dados deve ter o direito de se 
opor ao tratamento por razões relacionadas 
com a sua situação específica e de forma 
gratuita. A fim de assegurar a 
transparência, o responsável pelo 
tratamento deve ser obrigado a informar 
explicitamente a pessoa em causa sobre os 
interesses legítimos prosseguidos e sobre o 
direito de se lhe opor, sendo igualmente 

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

interesse legítimo específico prosseguido e 
sobre o direito do titular dos dados de se 
lhe opor, sendo igualmente obrigado a 
apresentar fundamentação documentada do 
interesse legítimo específico que tenciona 
utilizar como base jurídica, bem como 
informar previamente desse tratamento a 
autoridade nacional de proteção de dados. 
Dado que incumbe ao legislador prever por 
lei a base jurídica para autorizar as 
autoridades a procederem ao tratamento de 
dados, este fundamento jurídico não é 
aplicável aos tratamentos efetuados pelas 
autoridades públicas no exercício das suas 
funções.

Or. en

Alteração 458
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Os interesses legítimos do responsável 
pelo tratamento podem constituir um 
fundamento jurídico para o tratamento, a 
menos que prevaleçam os interesses ou os 
direitos e liberdades fundamentais do 
titular dos dados. Este ponto requer uma 
avaliação cuidada, particularmente se o 
titular dos dados for uma criança, uma vez 
que estas carecem de proteção especial. O 
titular dos dados deve ter o direito de se 
opor ao tratamento por razões relacionadas 
com a sua situação específica e de forma 
gratuita. A fim de assegurar a 
transparência, o responsável pelo 
tratamento deve ser obrigado a informar 
explicitamente a pessoa em causa sobre os 
interesses legítimos prosseguidos e sobre o 
direito de se lhe opor, sendo igualmente 
obrigado a apresentar fundamentação 
documentada desses interesses legítimos. 

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

fundamentação documentada desses 
interesses legítimos. Dado que incumbe ao 
legislador prever por lei a base jurídica 
para autorizar as autoridades a procederem 
ao tratamento de dados, este fundamento 
jurídico não é aplicável aos tratamentos 
efetuados pelas autoridades públicas no 
exercício das suas funções.

Or. en

Alteração 459
Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) A prevenção ou limitação de danos 
por parte do responsável pelo tratamento, 
como a indemnização por perdas e danos, 
deve constituir um interesse legítimo. A 
comercialização direta não deve constituir 
um interesse legítimo.

Or. en

Alteração 460
Joanna Senyszyn

Proposta de regulamento
Considerando 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) Os interesses e direitos 
fundamentais do titular dos dados deve 
prevalecer sobre o interesse do 
responsável pelo tratamento se o 
tratamento dos dados pessoais representar 
um sério risco de danos para o titular dos 
dados ou a violação de quaisquer dos seus 
direitos fundamentais, tal como definidos 
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na Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia. 

Or. en

Alteração 461
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Considerando 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) A execução de ações judiciais 
contra o titular dos dados, tais como a 
cobrança de dívidas, a indemnização por 
perdas e danos e os recursos, deve 
constituir um interesse legítimo, desde 
que o processo judicial tenha sido 
iniciado antes da recolha e do tratamento 
de dados pessoais. O mesmo princípio 
aplica-se também à prevenção ou à 
limitação dos danos provocados pelo 
titular dos dados ao responsável pelo 
tratamento, por exemplo, para evitar o 
incumprimento.

Or. en

Alteração 462
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Considerando 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) O tratamento de dados pessoais 
para fins de comercialização direta deve 
constituir um interesse legítimo se o 
responsável pelo tratamento tiver obtido 
os dados em pessoais em causa no 
contexto da venda de um produto ou 
serviço e se os dados forem utilizados para 
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a comercialização direta de produtos 
idênticos do próprio responsável pelo 
tratamento.

Or. en

Alteração 463
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) O tratamento de dados pessoais para 
outros fins apenas deve ser autorizado se 
for compatível com as finalidades para as 
quais os dados foram inicialmente 
recolhidos, particularmente para fins de 
investigação histórica, estatística ou 
científica. Sempre que essa outra 
finalidade não for compatível com a 
finalidade inicial para a qual os dados 
foram recolhidos, o responsável pelo 
tratamento deve obter o consentimento do 
titular dos dados para outra finalidade ou 
basear esse tratamento noutro 
fundamento legítimo para o tratamento 
lícito, nomeadamente se estabelecido pelo 
direito da União ou pela legislação do 
Estado-Membro a que o responsável pelo 
tratamento se encontre sujeito. Em 
qualquer caso, deve ser garantida a 
aplicação dos princípios enunciados pelo 
presente regulamento e, em particular, a 
obrigação de informar o titular dos dados 
sobre essas outras finalidades.

(40) O tratamento de dados pessoais para 
outros fins apenas deve ser autorizado se 
for compatível com as finalidades para as 
quais os dados foram inicialmente 
recolhidos, particularmente para fins de 
investigação histórica, estatística ou 
científica. Em qualquer caso, deve ser 
garantida a aplicação dos princípios 
enunciados pelo presente regulamento e, 
em particular, a obrigação de informar o 
titular dos dados sobre essas outras 
finalidades.

Or. en

Alteração 464
Claude Moraes, Glenis Willmott
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Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) O tratamento de dados pessoais para 
outros fins apenas deve ser autorizado se 
for compatível com as finalidades para as 
quais os dados foram inicialmente 
recolhidos, particularmente para fins de 
investigação histórica, estatística ou 
científica. Sempre que essa outra finalidade 
não for compatível com a finalidade inicial 
para a qual os dados foram recolhidos, o 
responsável pelo tratamento deve obter o 
consentimento do titular dos dados para 
outra finalidade ou basear esse tratamento 
noutro fundamento legítimo para o 
tratamento lícito, nomeadamente se 
estabelecido pelo direito da União ou pela 
legislação do Estado-Membro a que o 
responsável pelo tratamento se encontre 
sujeito. Em qualquer caso, deve ser 
garantida a aplicação dos princípios 
enunciados pelo presente regulamento e, 
em particular, a obrigação de informar o 
titular dos dados sobre essas outras 
finalidades.

(40) O tratamento de dados pessoais para 
outros fins apenas deve ser autorizado se 
for compatível com as finalidades para as 
quais os dados foram inicialmente 
recolhidos, por exemplo, para fins de 
investigação histórica, estatística ou 
científica. Sempre que essa outra finalidade 
não for compatível com a finalidade inicial 
para a qual os dados foram recolhidos, o 
responsável pelo tratamento deve obter o 
consentimento do titular dos dados para 
outra finalidade ou basear esse tratamento 
noutro fundamento legítimo para o 
tratamento lícito, nomeadamente se 
estabelecido pelo direito da União ou pela 
legislação do Estado-Membro a que o 
responsável pelo tratamento se encontre 
sujeito. Em qualquer caso, deve ser 
garantida a aplicação dos princípios 
enunciados pelo presente regulamento e, 
em particular, a obrigação de informar o 
titular dos dados sobre essas outras 
finalidades.

Or. en

Justificação

Esta alteração clarifica a intenção de que os fins históricos, estatísticos e científicos sejam 
considerados fins "não incompatíveis". Embora essa pareça ter sido a intenção do projeto 
inicial, de modo a ser compatível com a Diretiva “Proteção de Dados”, de 1995, a utilização 
do termo «particularmente» é ambígua. Esta alteração é sustentada pela proposta de 
introdução de um novo n.º 2 no artigo 83.º.

Alteração 465
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 40
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Texto da Comissão Alteração

(40) O tratamento de dados pessoais para 
outros fins apenas deve ser autorizado se 
for compatível com as finalidades para as 
quais os dados foram inicialmente 
recolhidos, particularmente para fins de 
investigação histórica, estatística ou
científica. Sempre que essa outra 
finalidade não for compatível com a 
finalidade inicial para a qual os dados 
foram recolhidos, o responsável pelo 
tratamento deve obter o consentimento do 
titular dos dados para outra finalidade ou 
basear esse tratamento noutro fundamento 
legítimo para o tratamento lícito, 
nomeadamente se estabelecido pelo direito 
da União ou pela legislação do 
Estado-Membro a que o responsável pelo 
tratamento se encontre sujeito. Em 
qualquer caso, deve ser garantida a 
aplicação dos princípios enunciados pelo 
presente regulamento e, em particular, a 
obrigação de informar o titular dos dados 
sobre essas outras finalidades.

(40) O tratamento de dados pessoais para 
outros fins apenas deve ser autorizado se 
for compatível com as finalidades para as 
quais os dados foram inicialmente 
recolhidos, como por exemplo para fins
históricos, estatísticos ou científicos.
Sempre que essa outra finalidade não for 
compatível com a finalidade inicial para a 
qual os dados foram recolhidos, o 
responsável pelo tratamento deve obter o 
consentimento do titular dos dados para 
outra finalidade ou basear esse tratamento 
noutro fundamento legítimo para o 
tratamento lícito, nomeadamente se 
estabelecido pelo direito da União ou pela 
legislação do Estado-Membro a que o 
responsável pelo tratamento se encontre 
sujeito. Em qualquer caso, deve ser 
garantida a aplicação dos princípios 
enunciados pelo presente regulamento e, 
em particular, a obrigação de informar o 
titular dos dados sobre essas outras 
finalidades.

Or. en

Alteração 466
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) O tratamento de dados pessoais para 
outros fins apenas deve ser autorizado se 
for compatível com as finalidades para as 
quais os dados foram inicialmente 
recolhidos, particularmente para fins de 
investigação histórica, estatística ou 
científica. Sempre que essa outra finalidade 
não for compatível com a finalidade inicial 
para a qual os dados foram recolhidos, o 

(40) O tratamento de dados pessoais para 
outros fins apenas deve ser autorizado se 
for compatível com as finalidades para as 
quais os dados foram inicialmente 
recolhidos, como, por exemplo, para fins 
de investigação histórica, estatística ou 
científica. Sempre que essa outra finalidade 
não for compatível com a finalidade inicial 
para a qual os dados foram recolhidos, o 
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responsável pelo tratamento deve obter o 
consentimento do titular dos dados para 
outra finalidade ou basear esse tratamento 
noutro fundamento legítimo para o 
tratamento lícito, nomeadamente se 
estabelecido pelo direito da União ou pela 
legislação do Estado-Membro a que o 
responsável pelo tratamento se encontre
sujeito. Em qualquer caso, deve ser 
garantida a aplicação dos princípios 
enunciados pelo presente regulamento e, 
em particular, a obrigação de informar o 
titular dos dados sobre essas outras 
finalidades.

responsável pelo tratamento deve obter o 
consentimento do titular dos dados para 
outra finalidade ou basear esse tratamento 
noutro fundamento legítimo para o 
tratamento lícito, nomeadamente se 
estabelecido pelo direito da União ou pela 
legislação do Estado-Membro a que o 
responsável pelo tratamento se encontre 
sujeito. Em qualquer caso, deve ser 
garantida a aplicação dos princípios 
enunciados pelo presente regulamento e, 
em particular, a obrigação de informar o 
titular dos dados sobre essas outras 
finalidades.

Or. en

Justificação

A formulação torna-se mais clara.

Alteração 467
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Lara Comi, 
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) O tratamento de dados pessoais para 
outros fins apenas deve ser autorizado se 
for compatível com as finalidades para as 
quais os dados foram inicialmente 
recolhidos, particularmente para fins de 
investigação histórica, estatística ou 
científica. Sempre que essa outra finalidade 
não for compatível com a finalidade inicial 
para a qual os dados foram recolhidos, o 
responsável pelo tratamento deve obter o 
consentimento do titular dos dados para 
outra finalidade ou basear esse tratamento 
noutro fundamento legítimo para o 
tratamento lícito, nomeadamente se 
estabelecido pelo direito da União ou pela 
legislação do Estado-Membro a que o 

(40) O tratamento de dados pessoais para 
outros fins apenas deve ser autorizado se 
for compatível com as finalidades para as 
quais os dados foram inicialmente 
recolhidos, particularmente para fins de 
investigação histórica, estatística ou 
científica. Sempre que essa outra finalidade 
não for compatível com a finalidade inicial 
para a qual os dados foram recolhidos, o 
responsável pelo tratamento deve obter o 
consentimento do titular dos dados para 
outra finalidade ou basear esse tratamento 
noutro fundamento legítimo para o 
tratamento lícito.
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responsável pelo tratamento se encontre 
sujeito. Em qualquer caso, deve ser 
garantida a aplicação dos princípios 
enunciados pelo presente regulamento e, 
em particular, a obrigação de informar o 
titular dos dados sobre essas outras 
finalidades.

Or. en

Alteração 468
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) O tratamento de dados pessoais para 
outros fins apenas deve ser autorizado se 
for compatível com as finalidades para as 
quais os dados foram inicialmente 
recolhidos, particularmente para fins de 
investigação histórica, estatística ou 
científica. Sempre que essa outra 
finalidade não for compatível com a 
finalidade inicial para a qual os dados 
foram recolhidos, o responsável pelo 
tratamento deve obter o consentimento do 
titular dos dados para outra finalidade ou 
basear esse tratamento noutro fundamento 
legítimo para o tratamento lícito, 
nomeadamente se estabelecido pelo direito 
da União ou pela legislação do 
Estado-Membro a que o responsável pelo 
tratamento se encontre sujeito. Em 
qualquer caso, deve ser garantida a 
aplicação dos princípios enunciados pelo 
presente regulamento e, em particular, a 
obrigação de informar o titular dos dados 
sobre essas outras finalidades.

(40) O tratamento de dados pessoais para 
outros fins apenas deve ser autorizado se 
for compatível com as finalidades para as 
quais os dados foram inicialmente 
recolhidos. Sempre que essa outra 
finalidade não for compatível com a 
finalidade inicial para a qual os dados 
foram recolhidos, o responsável pelo 
tratamento deve obter o consentimento do 
titular dos dados para outra finalidade ou 
basear esse tratamento noutro fundamento 
legítimo para o tratamento lícito, 
nomeadamente se estabelecido pelo direito 
da União ou pela legislação do 
Estado-Membro a que o responsável pelo 
tratamento se encontre sujeito. Em 
qualquer caso, deve ser garantida a 
aplicação dos princípios enunciados pelo 
presente regulamento e, em particular, a 
obrigação de informar o titular dos dados 
sobre essas outras finalidades.

Or. en
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Alteração 469
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Considerando 40-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 470
Axel Voss

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Os dados pessoais que sejam, devido à 
sua natureza, especialmente sensíveis e 
vulneráveis relativamente aos direitos 
fundamentais ou à privacidade, merecem 
uma proteção específica. Esses dados não 
devem ser objeto de tratamento, salvo se, 
para o efeito, o titular dos dados der o seu 
consentimento expresso. No entanto, 
devem ser expressamente previstas 
derrogações a esta proibição para ter em 
conta necessidades específicas, 
designadamente quando o tratamento for 
efetuado no exercício de atividades 
legítimas de certas associações ou 
fundações que tenham por finalidade 
permitir o exercício das liberdades 
fundamentais.

(41) Os dados pessoais que sejam, devido à 
sua natureza, especialmente sensíveis e 
vulneráveis relativamente aos direitos 
fundamentais ou à privacidade, merecem 
uma proteção específica. Esses dados não 
devem ser objeto de tratamento, salvo se, 
para o efeito, o titular dos dados der o seu 
consentimento expresso. No entanto, 
devem ser expressamente previstas 
derrogações a esta proibição para ter em 
conta necessidades específicas, 
designadamente quando o tratamento for 
efetuado no âmbito da celebração ou 
execução de um contrato com o titular dos 
dados ou no exercício de atividades 
legítimas de certas associações ou 
fundações que tenham por finalidade 
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permitir o exercício das liberdades 
fundamentais.

Or. en

Alteração 471
Louis Michel

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Os dados pessoais que sejam, devido à 
sua natureza, especialmente sensíveis e 
vulneráveis relativamente aos direitos 
fundamentais ou à privacidade, merecem 
uma proteção específica. Esses dados não 
devem ser objeto de tratamento, salvo se, 
para o efeito, o titular dos dados der o seu 
consentimento expresso. No entanto, 
devem ser expressamente previstas 
derrogações a esta proibição para ter em 
conta necessidades específicas, 
designadamente quando o tratamento for 
efetuado no exercício de atividades 
legítimas de certas associações ou 
fundações que tenham por finalidade 
permitir o exercício das liberdades 
fundamentais.

(41) Os dados pessoais que sejam, devido à 
sua natureza, especialmente sensíveis e 
vulneráveis relativamente aos direitos 
fundamentais ou à privacidade, merecem 
uma proteção específica. Não obstante, ao 
proceder ao tratamento de dados pessoais 
deve ter-se em conta o contexto em que 
esse tratamento ocorre. Tal significa em 
particular, que, para que a proibição seja 
aplicável, o tratamento de dados pessoais 
relativos à saúde deve ter por finalidade a 
revelação de informações sobre a saúde. 
Neste sentido, devem ser tidos em conta 
todos os fins explícitos e implícitos do 
tratamento. O facto de uma das 
finalidades do tratamento ser a obtenção 
de informações relativas à saúde deve ser 
suficiente para proibir o tratamento de 
dados.

Or. en

Alteração 472
Louis Michel

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

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

tratamento, salvo se, para o efeito, o 
titular dos dados der o seu consentimento 
expresso. No entanto, devem ser 
expressamente previstas derrogações a 
esta proibição para ter em conta 
necessidades específicas, designadamente 
quando o tratamento for efetuado no 
exercício de atividades legítimas de certas 
associações ou fundações que tenham por 
finalidade permitir o exercício das 
liberdades fundamentais. As derrogações 
à proibição de tratamento de categorias de 
dados sensíveis devem ser igualmente 
permitidas se efetuadas mediante ato 
legislativo e, sob reserva de garantias 
adequadas, de forma a proteger os dados 
pessoais e outros direitos fundamentais, 
quando motivos de interesse geral o 
justificarem e, em especial, motivos 
sanitários, incluindo de saúde pública, 
como a proteção contra ameaças 
transfronteiriças graves para a saúde, ou 
para assegurar um elevado nível de 
qualidade e segurança, nomeadamente 
para os medicamentos ou os 
equipamentos médicos, de proteção social 
e de gestão de serviços de saúde, 
designadamente para assegurar a qualidade 
e a eficiência dos procedimentos utilizados 
para regularizar os pedidos de prestações 
sociais e de serviços no quadro do regime 
de seguro de doença, ou para fins de 
investigação histórica, estatística ou 
científica.

Or. en

Alteração 473
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 474
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) Se os dados tratados pelo responsável 
pelo tratamento não lhe permitirem 
identificar uma pessoa singular, aquele não 
deve ser obrigado a obter informações 
suplementares para identificar o titular dos 
dados com a única finalidade de respeitar 
uma disposição do presente regulamento. 
No caso de um pedido de acesso, o 
responsável pelo tratamento de dados deve 
ter a faculdade de solicitar ao titular dos 
dados informações adicionais que 
permitam localizar os dados pessoais 
procurados por essa pessoa.

(45) Se os dados tratados pelo responsável 
pelo tratamento não lhe permitirem 
identificar uma pessoa singular, aquele não 
deve ser obrigado a obter informações 
suplementares para identificar o titular dos 
dados com a única finalidade de respeitar 
uma disposição do presente regulamento. 
No caso de um pedido de acesso, o 
responsável pelo tratamento de dados deve 
ter a faculdade de solicitar ao titular dos 
dados informações adicionais que 
permitam localizar os dados pessoais 
procurados por essa pessoa. Se for possível 
ao titular dos dados facultar esses dados, 
os responsáveis pelo tratamento não 
devem poder invocar falta de informação 
para recusarem um pedido de acesso.

Or. en
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Alteração 475
Csaba Sógor

Proposta de regulamento
Considerando 45-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(45-A) O direito à proteção de dados 
pessoais assenta no direito que incumbe 
ao titular dos dados de exercer o controlo 
dos dados pessoais que estão a ser objeto 
de tratamento. Para o efeito, o titular dos 
dados deve beneficiar de direitos claros e 
inequívocos à prestação de informações 
transparentes, claras e de fácil 
compreensão sobre o tratamento dos seus 
dados pessoais, o direito de acesso, 
retificação e eliminação dos seus dados 
pessoais, o direito à portabilidade de 
dados e o direito de oposição à definição 
de perfis. Além disso, o titular de dados 
deve ter também a possibilidade de 
apresentar uma queixa em relação ao 
tratamento dos dados pessoais por um 
responsável pelo tratamento de dados ou 
por um subcontratante junto da 
autoridade competente pela proteção de 
dados e intentar ações judiciais para fazer 
valer os seus direitos, bem como o direito 
à compensação pelos danos resultantes de 
um tratamento ilegal ou de uma ação 
incompatível com o presente regulamento. 
As disposições do presente regulamento 
visam reforçar, esclarecer, garantir e, 
quando adequado, codificar estes direitos.

Or. hu

Alteração 476
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Considerando 46-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(46-A) Os interessados devem ser 
informados das operações de tratamento 
de dados utilizadas pela entidade com a 
qual interagem sem serem subjugados 
pela enorme quantidade de informação 
que lhes é fornecida. Uma política de 
informação transparente e compreensível 
é, portanto, um elemento fulcral de todo o 
processo de tratamento de dados. Para 
permitir uma compreensão mais rápida e 
uma maior comparabilidade das políticas 
de proteção de dados, o responsável pelo 
tratamento deve, ao prestar informações 
ao titular dos dados, divulgar brevemente, 
com base em ícones, a sua política de 
informação antes de o fazer em detalhe. 
Esta política de informação baseada em 
ícones deve ser normalizada de modo a 
poder ser apresentada de forma escrita e 
eletrónica e, também, a ser facilmente 
legível em dispositivos móveis. 
Posteriormente, podem ser incluídas 
explicações pormenorizadas ou outras 
observações nas informações mais 
detalhadas destinadas aos titulares dos 
dados. Se forem apresentadas por via 
eletrónica, as políticas de informação 
normalizadas devem ser legíveis por 
máquina para permitir sistemas de 
implementação inovadores.

Or. en

Alteração 477
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Devem ser previstas modalidades para 
facilitar o exercício, pelo titular de dados, 

(47) Devem ser previstas modalidades para 
facilitar o exercício, pelo titular de dados, 
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dos direitos que lhe são conferidos nos 
termos do presente regulamento, incluindo 
mecanismos para solicitar, a título gratuito, 
em especial o acesso aos dados, a 
retificação, a supressão e o exercício do 
seu direito de oposição. O responsável pelo 
tratamento deve ser obrigado a responder 
ao titular dos dados dentro de um prazo 
estipulado e fundamentar qualquer recusa.

dos direitos que lhe são conferidos nos 
termos do presente regulamento, incluindo 
mecanismos para solicitar, a título gratuito, 
em especial o acesso aos dados, a 
retificação, a supressão e o exercício do 
seu direito de oposição. O responsável pelo 
tratamento deve ser obrigado a responder 
ao titular dos dados dentro de um prazo 
razoável e fundamentar qualquer recusa.

Or. en

Alteração 478
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Devem ser previstas modalidades para 
facilitar o exercício, pelo titular de dados, 
dos direitos que lhe são conferidos nos 
termos do presente regulamento, incluindo 
mecanismos para solicitar, a título 
gratuito, em especial o acesso aos dados, a 
retificação, a supressão e o exercício do 
seu direito de oposição. O responsável pelo 
tratamento deve ser obrigado a responder 
ao titular dos dados dentro de um prazo 
estipulado e fundamentar qualquer recusa.

(47) Devem ser previstas modalidades para 
facilitar o exercício, pelo titular de dados, 
dos direitos que lhe são conferidos nos 
termos do presente regulamento, incluindo 
mecanismos para solicitar, em especial o 
acesso aos dados, a retificação, a supressão 
e o exercício do seu direito de oposição. O 
responsável pelo tratamento deve ser 
obrigado a responder ao titular dos dados 
dentro de um prazo estipulado e 
fundamentar qualquer recusa.

Or. en

Alteração 479
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta de regulamento
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) Os princípios de tratamento leal e 
transparente exigem que o titular de dados 

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

seja informado, em especial, da existência 
da operação de tratamento de dados e das 
suas finalidades, do período de 
conservação dos dados ou - quando tal 
não seja possível - dos critérios usados 
para determinar esse período, da 
existência do direito de acesso, da 
retificação ou de apagamento, bem como 
do direito de apresentar uma queixa. 
Sempre que os dados forem recolhidos 
junto do titular dos dados, este deve ser 
também informado da obrigatoriedade de 
fornecer esses dados e das respetivas 
consequências caso não os faculte.

Or. en

Alteração 480
Louis Michel

Proposta de regulamento
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

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

(48) Os princípios de tratamento leal e 
transparente exigem que o titular de dados 
seja informado, em especial, da existência 
da operação de tratamento de dados e das 
suas finalidades, do período de 
conservação dos dados, da existência do 
direito de acesso, da retificação ou de 
apagamento, bem como do direito de 
apresentar uma queixa. O grau de 
pormenor das informações relativas ao 
período de conservação dos dados pode 
variar em função das circunstâncias do 
caso. Sempre que possível, o mesmo pode 
ser expresso sob a forma de um prazo 
específico, caso contrário será suficiente a 
referência a um requisito, como, por 
exemplo, as normas de prescrição. 
Sempre que os dados forem recolhidos 
junto do titular dos dados, este deve ser 
também informado da obrigatoriedade de 
fornecer esses dados e das respetivas 
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consequências caso não os faculte.

Or. en

Alteração 481
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 482
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Considerando 48-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(48-A) O responsável pelo tratamento ou 
subcontratante deve publicar informações 
relativas à frequência com que os dados 
pessoais foram solicitados pela polícia e 
autoridades judiciais, aos países de onde 
provieram esses pedidos e à frequência 
com que esses pedidos foram total ou 
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parcialmente recusados. 

Or. en

Alteração 483
Axel Voss

Proposta de regulamento
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Retirada do parecer IMCO.

Alteração 484
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Proposta de regulamento
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 485
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta de regulamento
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) Qualquer pessoa deve ter o direito de 
acesso aos dados recolhidos sobre si e de 
exercer facilmente este direito, a fim de 
conhecer e verificar a licitude do 
tratamento. Por conseguinte, cada titular de 
dados deve ter o direito de conhecer e ser 
informado, em especial, das finalidades a 
que se destinam os dados tratados, da 

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

duração da sua conservação ou - se tal não 
for possível - dos critérios usados para 
determinar esse período, da identidade dos 
destinatários, da lógica subjacente ao 
tratamento dos dados e das suas 
consequências eventuais, pelo menos 
quando tiver por base a definição de perfis. 
Este direito não deve prejudicar os direitos 
e as liberdades de terceiros, incluindo o 
segredo comercial ou a propriedade 
intelectual e, particularmente, o direito de 
autor que protege o suporte lógico. 
Todavia, estas considerações não devem 
resultar na recusa total de prestação de 
informações ao titular dos dados.

Or. en

Alteração 486
Louis Michel

Proposta de regulamento
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 487
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 488
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 52
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Texto da Comissão Alteração

(52) O responsável pelo tratamento deve 
adotar todas as medidas razoáveis para 
verificar a identidade do titular dos dados 
que solicite o acesso, em especial no 
contexto de serviços em linha e de 
identificadores em linha. Um responsável 
pelo tratamento não deve conservar dados 
pessoais com a finalidade exclusiva de 
estar em condições de reagir a possíveis 
pedidos.

(52) O responsável pelo tratamento deve 
adotar todas as medidas razoáveis no 
contexto do produto ou do serviço a ser 
fornecido, ou dentro do contexto da 
relação entre o responsável pelo 
tratamento e o titular dos dados e da 
sensibilidade dos dados pessoais a tratar,
para verificar a identidade do titular dos 
dados que solicite o acesso, em especial no 
contexto de serviços em linha e de 
identificadores em linha. Um responsável 
pelo tratamento não deve conservar nem 
ser forçado a recolher dados pessoais com 
a finalidade exclusiva de estar em 
condições de reagir a possíveis pedidos.

Or. en

Justificação

Em alguns casos, cumprir um requisito de direito de acesso resultará para o responsável pelo 
tratamento dos dados na necessidade de ter de recolher (mais) dados pessoais do titular dos 
dados de modo a cumprir o pedido. Em linha com o princípio da minimização de dados, há 
que evitar esta consequência potencial.

Alteração 489
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

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

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

oponham ao tratamento de dados pessoais 
que lhes digam respeito ou se o tratamento 
dos seus dados pessoais não respeitar o 
disposto no presente regulamento. Este 
direito assume particular importância 
quando o titular de dados que deu o 
consentimento era nesse momento uma 
criança, não estando totalmente ciente dos 
riscos inerentes ao tratamento, e mais tarde 
deseja suprimir esses dados pessoais, 
especialmente na internet. No entanto, deve 
ser permitido prolongar a conservação dos 
dados quando tal se revele necessário para 
efeitos de investigação histórica, estatística 
ou científica, bem como por motivos de 
interesse público no domínio da saúde 
pública, ou de exercício da liberdade de 
expressão, se esta for exigida por lei, ou se 
existir um motivo para limitar o tratamento 
dos dados em vez de os apagar.

Or. en

Justificação

O «direito a ser esquecido» não está previsto no presente regulamento.  A utilização deste 
termo equivale a prometer ao titular dos dados um direito que, na prática, não tem. O direito 
de apagamento deve ser o mais forte possível e ter em conta as possíveis dificuldades em 
suprimir dados pessoais da Internet. Tal deve ser feito reforçando o direito ao apagamento 
dos dados, em vez de prometer direitos não existentes em títulos enganadores.

Alteração 490
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) Qualquer pessoa deve ter o direito a 
que os dados que lhe digam respeito sejam 
retificados e o «direito a ser esquecido» 
quando a conservação desses dados não 

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

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

Or. en

Alteração 491
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

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

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



AM\926396PT.doc 103/185 PE504.340v01-00

PT

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

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

Or. en

Justificação

O direito ao esquecimento não se deve aplicar quando os dados pessoais relativos à saúde 
são tratados para fins médicos, como previsto no artigo 81.º, alínea a). É do maior interesse 
do titular de dados manter um registo completo dos seus dados médicos, a fim de lhe poder 
proporcionar os melhores cuidados e tratamentos ao longo da vida.

Alteração 492
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 53
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 493
Carmen Romero López

Proposta de regulamento
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

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

que os dados que lhe digam respeito sejam 
retificados e o «direito a ser esquecido» 
quando a conservação desses dados não 
cumprir o disposto no presente 
regulamento. Em especial, os titulares de 
dados devem ter o direito a que os seus 
dados pessoais sejam apagados e deixem 
de ser objeto de tratamento se deixarem de 
ser necessários para a finalidade para a 
qual foram recolhidos ou tratados, sempre 
que os titulares de dados retirem o seu 
consentimento ao tratamento, ou se 
oponham ao tratamento de dados pessoais 
que lhes digam respeito ou se o tratamento 
dos seus dados pessoais não respeitar o 
disposto no presente regulamento. Este 
direito assume particular importância 
quando o titular de dados que deu o 
consentimento era nesse momento uma 
criança, não estando totalmente ciente dos 
riscos inerentes ao tratamento, e mais tarde 
deseja suprimir esses dados pessoais, 
especialmente na internet. No entanto, deve 
ser permitido prolongar a conservação dos 
dados quando tal se revele necessário para 
efeitos de investigação histórica, estatística 
ou científica, bem como por motivos de 
interesse público no domínio da saúde 
pública, ou de exercício da liberdade de 
expressão, se esta for exigida por lei, ou se 
existir um motivo para limitar o tratamento 
dos dados em vez de os apagar. Contudo, 
nestes casos, e na medida em que 
prevaleçam as liberdades, direitos e 
interesses fundamentais do titular dos 
dados, este deve poder exercer o direito de 
oposição à criação de ligações, cópias ou 
reproduções dos referidos dados, caso não 
sejam necessários para esses fins. 

Or. es

Justificação

As exceções ao direito a ser esquecido incluem situações típicas de um ambiente digital, no 
qual a transmissão destes dados através da internet e de motores de busca pode causar danos 
ao titular que este não deve ser obrigado a suportar. A disseminação e o acesso universal são 
limitados em caso de prevalecerem as liberdades, direitos e interesses fundamentais do 
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titular e sempre que não constituam uma parte essencial dos motivos que justificam a 
conservação dos dados originais.

Alteração 494
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposta de regulamento
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

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

(53) Qualquer pessoa deve ter o direito a 
que os dados que lhe digam respeito sejam 
retificados e o «direito a ser esquecido» 
quando a conservação desses dados não 
cumprir o disposto no presente 
regulamento. Em especial, os titulares de 
dados devem ter o direito a que os seus 
dados pessoais sejam apagados e deixem 
de ser objeto de tratamento se deixarem de 
ser necessários para a finalidade para a 
qual foram recolhidos ou tratados, sempre 
que os titulares de dados retirem o seu 
consentimento ao tratamento, ou se 
oponham ao tratamento de dados pessoais 
que lhes digam respeito ou se o tratamento 
dos seus dados pessoais não respeitar o 
disposto no presente regulamento. Este 
direito assume particular importância 
quando o titular de dados que deu o 
consentimento era nesse momento uma 
criança, não estando totalmente ciente dos 
riscos inerentes ao tratamento, e mais tarde 
deseja suprimir esses dados pessoais, 
especialmente na internet. No entanto, deve 
ser permitido prolongar a conservação dos 
dados quando tal se revele necessário para 
efeitos de investigação histórica, estatística 
ou científica, bem como por motivos de 
saúde, em conformidade com o artigo 81.º,
ou de exercício da liberdade de expressão, 
se esta for exigida por lei, ou se existir um 
motivo para limitar o tratamento dos dados 
em vez de os apagar.
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Or. en

Justificação

Para que seja conforme com a formulação do artigo 81.º.

Alteração 495
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 496
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

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

(53) Qualquer pessoa deve ter o direito a 
que os dados que lhe digam respeito sejam 
retificados e o direito ao apagamento 
desses dados pessoais quando a 
conservação dos mesmos não cumprir o 
disposto no presente regulamento. Em 
especial, os titulares de dados devem ter o 
direito a que os seus dados pessoais sejam 
apagados e deixem de ser objeto de 
tratamento se deixarem de ser necessários 
para a finalidade para a qual foram 
recolhidos ou tratados, sempre que os 
titulares de dados retirem o seu 
consentimento ao tratamento, ou se 
oponham ao tratamento de dados pessoais 
que lhes digam respeito ou se o tratamento 
dos seus dados pessoais não respeitar o 
disposto no presente regulamento. Este 
direito assume particular importância 
quando o titular de dados que deu o 
consentimento era nesse momento uma 
criança, não estando totalmente ciente dos 
riscos inerentes ao tratamento, e mais tarde 
deseja suprimir esses dados pessoais, 
especialmente na internet. No entanto, deve 
ser permitido prolongar a conservação dos 
dados quando tal se revele necessário para 
efeitos de investigação histórica, estatística 
ou científica, bem como por motivos de 
saúde, em conformidade com o artigo 81.º,
ou de exercício da liberdade de expressão, 
se esta for exigida por lei, ou se existir um 
motivo para limitar o tratamento dos dados 
em vez de os apagar. Além disso, o direito 
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ao apagamento não se deve aplicar 
sempre que a conservação dos dados 
pessoais for necessária para a execução 
de um contrato com o titular dos dados ou 
sempre que a conservação for feita em 
virtude de uma disposição regulamentar 
ou para fins de prevenção de crimes 
financeiros.

Or. en

Alteração 497
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi

Proposta de regulamento
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) Qualquer pessoa deve ter o direito a 
que os dados que lhe digam respeito sejam 
retificados e o «direito a ser esquecido»
quando a conservação desses dados não 
cumprir o disposto no presente 
regulamento. Em especial, os titulares de 
dados devem ter o direito a que os seus 
dados pessoais sejam apagados e deixem 
de ser objeto de tratamento se deixarem de 
ser necessários para a finalidade para a 
qual foram recolhidos ou tratados, sempre 
que os titulares de dados retirem o seu 
consentimento ao tratamento, ou se 
oponham ao tratamento de dados pessoais 
que lhes digam respeito ou se o tratamento 
dos seus dados pessoais não respeitar o 
disposto no presente regulamento. Este 
direito assume particular importância 
quando o titular de dados que deu o 
consentimento era nesse momento uma 
criança, não estando totalmente ciente dos 
riscos inerentes ao tratamento, e mais tarde 
deseja suprimir esses dados pessoais, 
especialmente na internet. No entanto, deve 
ser permitido prolongar a conservação dos 
dados quando tal se revele necessário para 

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

dados quando tal se revele necessário para 
efeitos de investigação histórica, estatística 
ou científica, bem como por motivos de 
saúde, em conformidade com o artigo 81.º,
ou de exercício da liberdade de expressão, 
se esta for exigida por lei, ou se existir um 
motivo para limitar o tratamento dos dados 
em vez de os apagar. Além disso, o direito 
ao apagamento não se deve aplicar 
sempre que a conservação dos dados 
pessoais for necessária para a execução 
de um contrato com o titular dos dados ou 
sempre que a conservação for feita em 
virtude de uma disposição regulamentar 
ou para fins de prevenção de crimes 
financeiros.

Or. en

Alteração 498
Axel Voss

Proposta de regulamento
Considerando 53-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(53-A) A pessoa em causa deve ter sempre 
a possibilidade de dar o seu 
consentimento geral à utilização dos seus 
dados para fins de investigação histórica, 
estatística ou científica e de revogar esse 
consentimento em qualquer momento.

Or. en

Justificação

O consentimento geral é necessário para a investigação no domínio da medicina que se 
baseie em biobancos e bancos de tecidos, entre outros. Os biobancos são coleções de 
amostras e dados biológicos, acumulados ao longo de um determinado período e utilizados 
na investigação médica e para fins de diagnóstico. A opção de consentimento geral dada a 
um titular de dados no seu primeiro encontro com um médico permite que os investigadores 
utilizem esses dados sem terem de voltar a voltar a contactar a pessoa em causa de cada vez 
que realizem uma pequena investigação.
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Alteração 499
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 500
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 501
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) Para reforçar o «direito a ser 
esquecido» no ambiente em linha, o âmbito 
do direito de apagamento deve também ser 
alargado de forma a que um responsável 
pelo tratamento que tenha tornado públicos 
os dados pessoais seja obrigado a informar 
os terceiros que tratem esses dados que um 
titular de dados lhes solicita a supressão de 
quaisquer ligações para esses dados 
pessoais, cópias ou reproduções dos 
mesmos. De forma a assegurar esta 
informação, o responsável pelo tratamento 
deve adotar todas as medidas razoáveis, 
incluindo medidas técnicas, no que respeita 
aos dados cuja publicação seja da sua 
responsabilidade. No que se refere à 

(54) Para reforçar o «direito ao 
apagamento dos dados» no ambiente em 
linha, o âmbito do direito de apagamento 
deve também ser alargado de forma a que 
um responsável pelo tratamento que tenha 
tornado públicos os dados pessoais seja 
obrigado a informar os terceiros que tratem 
esses dados que um titular de dados lhes 
solicita a supressão de quaisquer ligações 
para esses dados pessoais, cópias ou 
reproduções dos mesmos. De forma a 
assegurar esta informação, o responsável 
pelo tratamento deve adotar todas as 
medidas razoáveis, incluindo medidas 
técnicas, no que respeita aos dados cuja 
publicação seja da sua responsabilidade. 
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publicação de dados pessoais por terceiros, 
o responsável pelo tratamento é 
considerado responsável por essa 
publicação sempre que tiver autorizado a 
publicação por esse terceiro.

No que se refere à publicação de dados 
pessoais por terceiros, o responsável pelo 
tratamento é considerado responsável por 
essa publicação sempre que tiver 
autorizado a publicação por esse terceiro.

Or. en

Alteração 502
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

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

(54) Para reforçar o «direito a ser 
esquecido» no ambiente em linha, o âmbito 
do direito de apagamento deve também ser 
alargado de forma a que um responsável 
pelo tratamento que tenha tornado públicos 
os dados pessoais seja obrigado sempre 
que possível, tendo em conta o contexto 
específico em que foi feita a publicação 
dos dados e as responsabilidades do 
titular dos dados e do subcontratante, a 
suprimir os dados pessoais tornados 
públicos. O subcontratante deve, sempre 
que for possível, informar os terceiros que 
tratem esses dados que um titular de dados 
lhes solicita a supressão de quaisquer 
ligações para esses dados pessoais, cópias 
ou reproduções dos mesmos De forma a 
assegurar esta informação, o responsável 
pelo tratamento deve adotar todas as 
medidas razoáveis, incluindo medidas 
técnicas, no que respeita aos dados cuja 
publicação seja da sua responsabilidade. 
No que se refere à publicação de dados 
pessoais por terceiros, o responsável pelo 
tratamento é considerado responsável por 
essa publicação sempre que tiver 
autorizado a publicação por esse terceiro.

Or. en
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Alteração 503
Carmen Romero López

Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

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

(54) Para reforçar o «direito a ser 
esquecido» no ambiente em linha, o âmbito 
do direito de apagamento deve também ser 
alargado de forma a que um responsável 
pelo tratamento que tenha tornado públicos 
os dados pessoais seja obrigado a informar 
os terceiros que tratem esses dados que um 
titular de dados lhes solicita a supressão de 
quaisquer ligações para esses dados 
pessoais, cópias ou reproduções dos 
mesmos. De forma a assegurar esta 
informação, o responsável pelo tratamento 
deve adotar todas as medidas razoáveis, 
incluindo medidas técnicas, no que respeita 
aos dados cuja publicação seja da sua 
responsabilidade. Nos casos em que as 
medidas adotadas pelo responsável pelo 
tratamento tenham sido ineficazes ou se 
este tiver desaparecido, cessado de existir 
ou não puder ser contactado pelo titular 
dos dados, este deve ter o direito de 
obrigar os terceiros a apagar qualquer 
ligação aos dados, cópias ou reproduções. 
No que se refere à publicação de dados 
pessoais por terceiros, o responsável pelo 
tratamento é considerado responsável por 
essa publicação sempre que tiver 
autorizado a publicação por esse terceiro.

Or. es

Justificação

Caso seja impossível obter a satisfação do seu direito a ser esquecido por parte do 
responsável pelo tratamento, o titular deve poder dirigir-se diretamente aos terceiros que 
tratem os seus dados pessoais.
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Alteração 504
Louis Michel

Proposta de regulamento
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) Para reforçar melhor o controlo 
sobre os seus próprios dados e o seu 
direito de acesso, os titulares de dados 
devem ter o direito, sempre que os dados 
pessoais sejam objeto de tratamento 
automatizado num formato estruturado e 
de uso corrente, de obter uma cópia dos 
dados que lhes digam respeito, igualmente 
num formato eletrónico de utilização 
comum. O titular de dados deve, além 
disso, ser autorizado a transmitir os dados 
que forneceu, de uma aplicação 
automatizada, como uma rede social, para 
outra. Isto aplica-se também se o titular 
de dados tiver fornecido os dados a um 
sistema de tratamento automatizado com 
base no seu consentimento ou em 
cumprimento de um contrato.

Suprimido

Or. en

Alteração 505
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) Para reforçar melhor o controlo sobre 
os seus próprios dados e o seu direito de 
acesso, os titulares de dados devem ter o 
direito, sempre que os dados pessoais 
sejam objeto de tratamento automatizado
num formato estruturado e de uso corrente, 
de obter uma cópia dos dados que lhes 
digam respeito, igualmente num formato 
eletrónico de utilização comum. O titular 

(55) Para reforçar melhor o controlo sobre 
os seus próprios dados e o seu direito de 
acesso, os titulares de dados devem ter o 
direito, sempre que os dados pessoais 
sejam objeto de tratamento automatizado 
num formato estruturado e de uso corrente, 
de obter uma cópia dos dados que lhes 
digam respeito, igualmente num formato 
eletrónico de utilização comum. O titular 
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de dados deve, além disso, ser autorizado a 
transmitir os dados que forneceu, de uma 
aplicação automatizada, como uma rede 
social, para outra. Isto aplica-se também se 
o titular de dados tiver fornecido os dados 
a um sistema de tratamento automatizado 
com base no seu consentimento ou em 
cumprimento de um contrato.

de dados deve, além disso, ser autorizado a 
transmitir os dados que forneceu, de uma 
aplicação automatizada, como uma rede 
social, para outra. Os responsáveis pelo 
tratamento de dados devem ser 
encorajados a desenvolver formatos 
interoperáveis que permitam a 
portabilidade dos dados. Isto aplica-se 
também se o titular de dados tiver 
fornecido os dados a um sistema de 
tratamento automatizado com base no seu 
consentimento ou em cumprimento de um 
contrato.

Or. en

Justificação

Deve facilitar-se aos consumidores a transferência dos seus dados entre subcontratantes/ 
responsáveis pelo tratamento de dados. Tal aumentaria a concorrência.

Alteração 506
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) Para reforçar melhor o controlo sobre 
os seus próprios dados e o seu direito de 
acesso, os titulares de dados devem ter o 
direito, sempre que os dados pessoais 
sejam objeto de tratamento automatizado 
num formato estruturado e de uso corrente, 
de obter uma cópia dos dados que lhes 
digam respeito, igualmente num formato 
eletrónico de utilização comum. O titular 
de dados deve, além disso, ser autorizado a 
transmitir os dados que forneceu, de uma 
aplicação automatizada, como uma rede 
social, para outra. Isto aplica-se também se 
o titular de dados tiver fornecido os dados 
a um sistema de tratamento automatizado 
com base no seu consentimento ou em 
cumprimento de um contrato.

(55) Para reforçar melhor o controlo sobre 
os seus próprios dados e o seu direito de 
acesso, os titulares de dados devem ter o 
direito, sempre que os dados pessoais 
sejam objeto de tratamento automatizado 
num formato estruturado e de uso corrente, 
disponível gratuitamente, interoperável e, 
sempre que possível, de fonte aberta, de 
obter uma cópia dos dados que lhes digam 
respeito, igualmente num formato 
eletrónico de utilização comum. O titular 
de dados deve, além disso, ser autorizado a 
transmitir os dados que forneceu, de uma 
aplicação automatizada, como uma rede 
social, para outra. Os prestadores de
serviços da sociedade da informação não 
devem tornar a transferência desses dados 
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obrigatória para a prestação dos seus 
serviços. As redes sociais devem ser 
encorajadas, tanto quanto possível, a 
guardar os dados de forma a permitir a 
portabilidade eficiente dos dados para os 
titulares dos dados.

Or. en

Alteração 507
Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 56

Texto da Comissão Alteração

(56) No caso de um tratamento de dados 
pessoais lícito para proteção dos interesses 
vitais do titular dos dados, ou por motivos 
de interesse público, de exercício da 
autoridade pública ou de interesse legítimo 
de um responsável pelo tratamento, o 
titular dos dados tem, não obstante, o 
direito de se opor ao tratamento de 
quaisquer dados que lhe digam respeito. 
Recai sobre o responsável pelo tratamento 
o ónus de provar que os seus interesses 
legítimos prevalecem sobre os interesses 
ou direitos e liberdades fundamentais do 
titular dos dados.

(56) No caso de um tratamento de dados 
pessoais lícito para proteção dos interesses 
vitais do titular dos dados, ou por motivos 
de interesse público ou de exercício da 
autoridade pública, o titular dos dados tem, 
não obstante, o direito de se opor ao 
tratamento de quaisquer dados que lhe 
digam respeito. Recai sobre o responsável 
pelo tratamento o ónus de provar que os 
seus interesses legítimos prevalecem sobre 
os interesses ou direitos e liberdades 
fundamentais do titular dos dados.

Or. en

Justificação

A fim de restaurar o equilíbrio entre o responsável pelo tratamento e o titular dos dados, a 
oposição ao tratamento de dados deve ser sempre autorizada com base no interesse legítimo 
e não, apenas, na situação particular de um titular de dados.

Alteração 508
Cornelia Ernst
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Proposta de regulamento
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

(57) Sempre que os dados pessoais forem 
objeto de tratamento para efeitos de 
comercialização direta, o titular dos dados 
tem o direito de se opor a tal tratamento 
gratuitamente, e que possa ser invocado de 
forma simples e efetiva.

(57) Sempre que os dados pessoais forem 
objeto de tratamento para efeitos de um ou 
mais fins específicos, o titular dos dados 
tem o direito de se opor a tal tratamento 
prévia e gratuitamente, e que possa ser 
invocado de forma simples e efetiva. Se o 
consentimento tiver sido inicialmente 
utilizado como base jurídica para o 
tratamento dos dados, o responsável pelo 
tratamento deve, a intervalos regulares, 
informar o interessado dos direitos que 
lhe assistem, nos termos dos artigos 15.º, 
17.º, 18.º e 19.º.

Or. en

Alteração 509
Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

(57) Sempre que os dados pessoais forem 
objeto de tratamento para efeitos de 
comercialização direta, o titular dos dados 
tem o direito de se opor a tal tratamento 
gratuitamente, e que possa ser invocado de 
forma simples e efetiva.

(57) Sempre que os dados pessoais forem 
objeto de tratamento com base nos 
interesses legítimos do responsável pelo 
tratamento, o titular dos dados tem o 
direito de se opor a tal tratamento prévia e
gratuitamente, e de maneira que possa ser 
invocado de forma simples e efetiva.

Or. en

Justificação

É necessário dispor de um forte direito de oposição aos tratamentos de dados baseados em 
interesses legítimos, em conformidade com o novo considerando 39-A, que exclui a 
comercialização direta como interesse legítimo.
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Alteração 510
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

(57) Sempre que os dados pessoais forem 
objeto de tratamento para efeitos de
comercialização direta, o titular dos dados 
tem o direito de se opor a tal tratamento 
gratuitamente, e que possa ser invocado de 
forma simples e efetiva.

(57) Sempre que os dados pessoais forem 
objeto de tratamento para efeitos de um ou 
mais fins específicos, o titular dos dados 
tem o direito de se opor antecipadamente a 
tal tratamento gratuitamente, e que possa 
ser invocado de forma simples e efetiva.

Or. en

Alteração 511
Nathalie Griesbeck

Proposta de regulamento
Considerando 57-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(57-A) As listas de oposição consistem em 
listas com nomes de pessoas que 
manifestaram a vontade de não receber 
mensagens publicitárias ou solicitações 
comerciais de um ou mais canais de 
comunicação e são geridas por 
organizações profissionais ou por 
associações de consumidores. As 
autoridades públicas devem encorajar, de 
forma veemente, as empresas a utilizarem 
estas listas. No quadro da utilização de 
dados pessoais para fins de 
comercialização direta, o consumidor 
deve ser sempre advertido sobre se a firma 
em causa aderiu ou não a uma lista de 
oposição. A informação deve conter 
pormenores sobre a finalidade da lista e 
sobre o procedimento de inscrição na 
mesma.

Or. fr
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Justificação

As listas de oposição podem ser uma ferramenta particularmente eficaz no contexto da 
comercialização direta. Contudo, ainda são pouco conhecidas. É conveniente incentivar o 
desenvolvimento destas listas.

Alteração 512
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

(58) Qualquer pessoa singular tem o direito 
a não ser objeto de uma medida baseada na 
definição de perfis através de tratamento 
automatizado. No entanto, tais medidas 
devem ser permitidas se expressamente 
autorizadas por lei, se aplicadas no âmbito 
da celebração ou da execução de um 
contrato, ou mediante o consentimento da 
pessoa em causa. Em qualquer dos casos, 
tal tratamento deve ser acompanhado das 
garantias adequadas, incluindo uma 
informação específica do titular dos dados 
e o direito de obter a intervenção humana, 
e que tal medida não diga respeito a uma 
criança.

(58) O titular de dados só deve ser objeto 
de uma medida baseada na definição de 
perfis se o tratamento tiver por base o 
tratamento legítimo e se for acompanhado 
de legislação da União ou de um 
Estado-Membro que também preveja 
medidas adequadas de salvaguarda dos 
interesses legítimos da pessoa em causa.
Qualquer pessoa singular deve ter o 
direito a opor-se a ser objeto de uma 
medida baseada na definição de perfis.

Or. en

Alteração 513
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon

Proposta de regulamento
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

(58) Qualquer pessoa singular tem o direito 
a não ser objeto de uma medida baseada na 
definição de perfis através de tratamento 

(58) Qualquer pessoa singular e coletiva 
tem o direito a não ser objeto de uma 
medida baseada na definição de perfis 
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automatizado. No entanto, tais medidas 
devem ser permitidas se expressamente 
autorizadas por lei, se aplicadas no âmbito 
da celebração ou da execução de um 
contrato, ou mediante o consentimento da 
pessoa em causa. Em qualquer dos casos, 
tal tratamento deve ser acompanhado das 
garantias adequadas, incluindo uma 
informação específica do titular dos dados 
e o direito de obter a intervenção humana, 
e que tal medida não diga respeito a uma 
criança.

através de tratamento automatizado que 
produza efeitos na esfera jurídica dessa 
pessoa singular ou coletiva ou que afete 
de modo significativo essa pessoa singular 
ou coletiva. Os efeitos reais devem ser 
comparáveis aos efeitos jurídicos em 
relação à sua intensidade para se 
inscreverem no âmbito de aplicação da 
presente disposição. Este não é o caso para 
as medidas relacionadas com a 
comunicação comercial, como por exemplo 
no domínio da gestão das relações com os 
clientes ou da angariação de clientes. No 
entanto, uma medida baseada na 
definição de perfis através de um 
tratamento automatizado e que produza 
efeitos na esfera jurídica dessa pessoa 
singular ou coletiva ou que afete de modo 
significativo essa pessoa singular ou 
coletiva deve ser permitida quando 
expressamente autorizada por lei, se 
aplicada no âmbito da celebração ou da 
execução de um contrato, ou mediante o
consentimento da pessoa em causa. Em 
qualquer dos casos, tal tratamento deve ser 
acompanhado das garantias adequadas, 
incluindo uma informação específica do 
titular dos dados e o direito de obter a 
intervenção humana, e que tal medida não 
diga respeito a uma criança.

Or. en

Alteração 514
Louis Michel

Proposta de regulamento
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

(58) Qualquer pessoa singular tem o direito 
a não ser objeto de uma medida baseada na 
definição de perfis através de tratamento 
automatizado. No entanto, tais medidas 
devem ser permitidas se expressamente

(58) Qualquer pessoa singular tem o direito 
a não ser objeto de uma medida baseada na 
definição de perfis através de tratamento 
automatizado que produza efeitos na 
esfera jurídica dessa pessoa singular ou 
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autorizadas por lei, se aplicadas no âmbito 
da celebração ou da execução de um 
contrato, ou mediante o consentimento da 
pessoa em causa. Em qualquer dos casos, 
tal tratamento deve ser acompanhado das 
garantias adequadas, incluindo uma 
informação específica do titular dos dados 
e o direito de obter a intervenção humana, 
e que tal medida não diga respeito a uma 
criança.

que afete de modo significativo essa 
pessoa singular. Os efeitos reais devem 
ser comparáveis aos efeitos jurídicos em 
relação à sua intensidade para se 
inscreverem no âmbito de aplicação da 
presente disposição. Este não é o caso 
para as medidas relacionadas com a 
comunicação comercial, como por 
exemplo no domínio da gestão das 
relações com os clientes ou da angariação 
de clientes. No entanto, uma medida 
baseada na definição de perfis através de 
um tratamento automatizado e que 
produza efeitos na esfera jurídica dessa 
pessoa singular ou que afete de modo 
significativo essa pessoa singular deve ser
permitida quando expressamente
autorizada por lei, se aplicada no âmbito 
da celebração ou da execução de um 
contrato, ou mediante o consentimento da 
pessoa em causa. Em qualquer dos casos, 
tal tratamento deve ser acompanhado das 
garantias adequadas, incluindo uma 
informação específica do titular dos dados 
e o direito de obter a intervenção humana, 
e que tal medida não diga respeito a uma 
criança.

Or. en

Alteração 515
Sabine Verheyen, Axel Voss, Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

(58) Qualquer pessoa singular tem o direito 
a não ser objeto de uma medida baseada na 
definição de perfis através de tratamento 
automatizado. No entanto, tais medidas 
devem ser permitidas se expressamente 
autorizadas por lei, se aplicadas no âmbito 
da celebração ou da execução de um 
contrato, ou mediante o consentimento da 

(58) Qualquer pessoa singular e coletiva 
tem o direito a não ser objeto de uma 
medida baseada na definição de perfis 
através de tratamento automatizado que 
produza efeitos na esfera jurídica dessa 
pessoa singular ou coletiva ou que afete 
de modo significativo essa pessoa singular 
ou coletiva. Os efeitos reais devem ser 
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pessoa em causa. Em qualquer dos casos, 
tal tratamento deve ser acompanhado das 
garantias adequadas, incluindo uma 
informação específica do titular dos dados 
e o direito de obter a intervenção humana, 
e que tal medida não diga respeito a uma 
criança.

comparáveis aos efeitos jurídicos em 
relação à sua intensidade para se 
inscreverem no âmbito de aplicação da 
presente disposição. Este não é o caso das 
medidas relacionadas com a comunicação 
comercial, como por exemplo no domínio 
da gestão das relações com os clientes ou 
da angariação de clientes. No entanto,
uma medida baseada na definição de
perfis através de um tratamento 
automatizado e que produza efeitos na 
esfera jurídica dessa pessoa singular ou 
coletiva ou que afete de modo 
significativo essa pessoa singular ou 
coletiva deve ser permitida quando 
expressamente autorizada por lei, se 
aplicada no âmbito da celebração ou da 
execução de um contrato, ou mediante o 
consentimento da pessoa em causa. Em 
qualquer dos casos, tal tratamento deve ser 
acompanhado das garantias adequadas, 
incluindo uma informação específica do 
titular dos dados e o direito de obter a 
intervenção humana, e que tal medida não 
diga respeito a uma criança.

Or. en

Alteração 516
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) A União ou um Estado-Membro 
podem impor restrições aos direitos de 
informação, acesso, retificação, 
apagamento ou portabilidade dos dados, de 
oposição, medidas baseadas na definição 
de perfis, bem como à comunicação de 
uma violação de dados pessoais ao titular 
dos dados e a determinadas obrigações 
conexas dos responsáveis pelo tratamento, 
desde que necessárias e proporcionais 

(59) A União ou um Estado-Membro 
podem impor restrições aos direitos de 
informação, retificação, apagamento ou 
acesso e portabilidade dos dados, de 
oposição, medidas baseadas na definição 
de perfis, bem como à comunicação de 
uma violação de dados pessoais ao titular 
dos dados e a determinadas obrigações 
conexas dos responsáveis pelo tratamento, 
desde que necessárias e proporcionais 
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numa sociedade democrática, para 
assegurar a segurança pública, incluindo a 
proteção da vida humana, especialmente 
em resposta a catástrofes naturais ou 
provocadas pelo homem, para efeitos de 
prevenção, investigação e repressão de 
infrações penais, ou de violação da 
deontologia de profissões regulamentadas 
para efeitos de outros interesses públicos,
incluindo um interesse económico ou 
financeiro importante da União ou de um 
Estado-Membro, ou para efeitos de 
proteção do titular de dados ou dos direitos 
e liberdades de terceiros. Essas restrições 
devem respeitar os requisitos estabelecidos 
na Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia e na Convenção Europeia 
para a Proteção dos Direitos do Homem e 
das Liberdades Fundamentais.

numa sociedade democrática, para 
assegurar a segurança pública, incluindo a 
proteção da vida humana, especialmente 
em resposta a catástrofes naturais ou 
provocadas pelo homem, para efeitos de 
prevenção, investigação e repressão de 
infrações penais específicas, ou de 
violação da deontologia de profissões 
regulamentadas para efeitos de interesses 
públicos específicos e bem definidos, 
incluindo a proteção do titular de dados ou 
dos direitos e liberdades de terceiros. Essas 
restrições devem respeitar os requisitos 
estabelecidos na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e na 
Convenção Europeia para a Proteção dos 
Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais.

Or. en

Alteração 517
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) A União ou um Estado-Membro 
podem impor restrições aos direitos de 
informação, acesso, retificação, 
apagamento ou portabilidade dos dados, 
de oposição, medidas baseadas na 
definição de perfis, bem como à 
comunicação de uma violação de dados 
pessoais ao titular dos dados e a 
determinadas obrigações conexas dos 
responsáveis pelo tratamento, desde que 
necessárias e proporcionais numa 
sociedade democrática, para assegurar a 
segurança pública, incluindo a proteção da 
vida humana, especialmente em resposta a 
catástrofes naturais ou provocadas pelo 
homem, para efeitos de prevenção, 

(59) A União ou um Estado-Membro 
podem impor restrições aos direitos de 
informação, acesso, retificação, 
apagamento, de oposição, medidas 
baseadas na definição de perfis, bem como 
à comunicação de uma violação de dados 
pessoais ao titular dos dados e a 
determinadas obrigações conexas dos 
responsáveis pelo tratamento, desde que 
necessárias e proporcionais numa 
sociedade democrática, para assegurar a 
segurança pública, incluindo a proteção da 
vida humana, especialmente em resposta a 
catástrofes naturais ou provocadas pelo 
homem, para efeitos de prevenção, 
investigação e repressão de infrações 
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investigação e repressão de infrações 
penais, ou de violação da deontologia de 
profissões regulamentadas para efeitos de 
outros interesses públicos, incluindo um 
interesse económico ou financeiro 
importante da União ou de um Estado-
Membro, ou para efeitos de proteção do 
titular de dados ou dos direitos e liberdades 
de terceiros. Essas restrições devem 
respeitar os requisitos estabelecidos na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia e na Convenção Europeia para a 
Proteção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais.

penais, ou de violação da deontologia de 
profissões regulamentadas para efeitos de 
outros interesses públicos, incluindo um 
interesse económico ou financeiro 
importante da União ou de um 
Estado�Membro, ou para efeitos de 
proteção do titular de dados ou dos direitos 
e liberdades de terceiros. Essas restrições 
devem respeitar os requisitos estabelecidos 
na Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia e na Convenção Europeia 
para a Proteção dos Direitos do Homem e 
das Liberdades Fundamentais.

Or. en

Alteração 518
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 60

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 519
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Considerando 61
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Texto da Comissão Alteração

(61) A proteção dos direitos e liberdades 
dos titulares dos dados relativamente ao 
tratamento dos seus dados pessoais exige a 
tomada de medidas técnicas e 
organizacionais adequadas, tanto no 
momento da conceção como no momento 
da execução do tratamento, para assegurar 
o cumprimento dos requisitos do presente 
regulamento. A fim de assegurar e 
comprovar a conformidade com o presente 
regulamento, o responsável pelo tratamento 
deve adotar regras internas e aplicar 
medidas apropriadas que devem respeitar, 
em especial, os princípios da proteção de 
dados desde a conceção e da proteção de 
dados por defeito.

(61) A proteção dos direitos e liberdades 
dos titulares dos dados relativamente ao 
tratamento dos seus dados pessoais exige a 
tomada de medidas técnicas e 
organizacionais adequadas, tanto no 
momento da conceção como no momento 
da execução do tratamento, para assegurar 
o cumprimento dos requisitos do presente 
regulamento. A fim de assegurar e 
comprovar a conformidade com o presente 
regulamento, o responsável pelo tratamento 
deve respeitar persistentemente as 
decisões autónomas dos titulares dos 
dados e adotar regras internas e aplicar 
medidas apropriadas que devem respeitar, 
em especial, os princípios da proteção de 
dados desde a conceção e da proteção de 
dados por defeito.

Or. en

Alteração 520
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 61

Texto da Comissão Alteração

(61) A proteção dos direitos e liberdades 
dos titulares dos dados relativamente ao 
tratamento dos seus dados pessoais exige a 
tomada de medidas técnicas e
organizacionais adequadas, tanto no 
momento da conceção como no momento 
da execução do tratamento, para assegurar 
o cumprimento dos requisitos do presente 
regulamento. A fim de assegurar e 
comprovar a conformidade com o presente 
regulamento, o responsável pelo tratamento 
deve adotar regras internas e aplicar 
medidas apropriadas que devem respeitar, 
em especial, os princípios da proteção de 

(61) Para satisfazer as expectativas dos 
consumidores e das empresas
relativamente à proteção dos direitos e 
liberdades dos titulares dos dados 
relativamente ao tratamento dos seus dados 
pessoais, devem ser tomadas medidas 
organizacionais adequadas, tanto no 
momento da conceção como no momento 
da execução do tratamento, para assegurar 
o cumprimento dos requisitos do presente 
regulamento. As medidas que tenham 
como objetivo aumentar a informação dos 
consumidores e a facilidade de escolha 
devem ser encorajadas, com base na 
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dados desde a conceção e da proteção de 
dados por defeito.

cooperação do setor e favorecendo 
soluções, produtos e serviços inovadores.

Or. en

Justificação

A forma de integrar a proteção da privacidade e dos dados nos procedimentos internos deve 
permanecer flexível e deixar espaço para adaptações. O conceito proteção na conceção deve 
ser neutro em termos tecnológicos, não deve introduzir tecnologia específica nem mandatos 
operacionais e não deve contribuir para uma diferenciação entre as TIC e os outros setores.

Alteração 521
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Proposta de regulamento
Considerando 61-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(61-A) É importante estabelecer um 
diálogo estruturado com a indústria para 
aplicar o presente regulamento. A 
indústria deve assumir a sua quota-parte 
de responsabilidade de modo a encontrar 
soluções, produtos e serviços inovadores, 
a fim de aumentar as salvaguardas em 
matéria de proteção dos dados pessoais, 
especialmente das crianças, por exemplo, 
através de códigos de conduta e 
mecanismos de controlo. Os esforços de 
autorregulação não obstam a que 
indústria tenha de aplicar o presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 522
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 62
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 523
Louis Michel

Proposta de regulamento
Considerando 62

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 524
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Proposta de regulamento
Considerando 62

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 525
Axel Voss

Proposta de regulamento
Considerando 62-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(62-A) O intercâmbio de dados entre a 
entidade responsável e o subcontratante 
não constitui uma comunicação de dados 
sujeita às demais condições prévias de 
admissibilidade previstas no regulamento. 
A responsabilidade solidária decorrente 
de um acordo contratual e o nível de 
proteção uniforme assim criado garante 
um tratamento cuidadoso dos dados 
pessoais. As entidades responsáveis e os 
subcontratantes não devem, por isso, ser 
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consideradas destinatários.

Or. de

Alteração 526
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 63

Texto da Comissão Alteração

(63) Sempre que um responsável pelo 
tratamento não estabelecido na União 
Europeia efetue o tratamento de dados 
pessoais de titulares de dados que residam 
na União, e cujas atividades de tratamento 
estejam relacionadas com a oferta de bens 
ou serviços a essas pessoas, ou com o 
controlo do seu comportamento, o 
responsável pelo tratamento deve designar 
um representante, salvo se tal responsável 
se encontrar estabelecido num país terceiro 
que garanta um nível de proteção 
adequado, ou se o responsável for uma 
pequena ou média empresa ou uma 
autoridade ou organismo público, ou se o 
responsável apenas oferecer a título 
esporádico bens ou serviços a esses 
titulares de dados. O representante deve 
agir por conta do responsável pelo 
tratamento e deve poder ser contactado por 
qualquer autoridade de controlo.

(63) Sempre que um responsável pelo 
tratamento não estabelecido na União 
Europeia efetue o tratamento de dados 
pessoais de titulares de dados que residam 
na União, e cujas atividades de tratamento 
estejam relacionadas com a oferta de bens 
ou serviços a essas pessoas, ou com o 
controlo desses titulares de dados, o 
responsável pelo tratamento deve designar 
um representante, salvo se tal responsável 
se encontrar estabelecido num país terceiro 
que garanta um nível de proteção 
adequado, ou se o responsável for uma 
empresa que procede ao tratamento de 
dados pessoais de menos de 500 titulares 
de dados ou uma autoridade ou organismo 
público, se o responsável apenas oferecer a 
título esporádico bens ou serviços a esses 
titulares de dados. O representante deve 
agir por conta do responsável pelo 
tratamento e deve poder ser contactado por 
qualquer autoridade de controlo.

Or. en

Alteração 527
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 63
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Texto da Comissão Alteração

(63) Sempre que um responsável pelo 
tratamento não estabelecido na União 
Europeia efetue o tratamento de dados 
pessoais de titulares de dados que residam 
na União, e cujas atividades de tratamento 
estejam relacionadas com a oferta de bens 
ou serviços a essas pessoas, ou com o 
controlo do seu comportamento, o 
responsável pelo tratamento deve designar 
um representante, salvo se tal responsável 
se encontrar estabelecido num país terceiro 
que garanta um nível de proteção 
adequado, ou se o responsável for uma 
pequena ou média empresa ou uma 
autoridade ou organismo público, ou se o 
responsável apenas oferecer a título 
esporádico bens ou serviços a esses 
titulares de dados. O representante deve 
agir por conta do responsável pelo 
tratamento e deve poder ser contactado por 
qualquer autoridade de controlo.

(63) Sempre que um responsável pelo 
tratamento não estabelecido na União 
Europeia efetue o tratamento de dados 
pessoais de titulares de dados que residam 
na União, o responsável pelo tratamento 
deve designar um representante, salvo se 
tal responsável se encontrar estabelecido 
num país terceiro que garanta um nível de 
proteção adequado, ou se o responsável for 
uma pequena ou média empresa ou uma 
autoridade ou organismo público, ou se o 
responsável apenas oferecer a título 
esporádico bens ou serviços a esses 
titulares de dados. O representante deve 
agir por conta do responsável pelo 
tratamento e deve poder ser contactado 
pela autoridade de controlo competente.

Or. en

Alteração 528
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Considerando 65

Texto da Comissão Alteração

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

(65) Cada responsável pelo tratamento e 
cada subcontratante devem ser obrigados 
a cooperar com a autoridade de controlo.
A fim de comprovar a observância do 
presente regulamento, o responsável pelo 
tratamento, ou o subcontratante, deve 
documentar as operações de tratamento de 
dados, no caso de realizar uma das 
operações de tratamento a que se refere o 
artigo 33.º, n.º 2; o responsável pelo 
tratamento, ou o subcontratante, deve 
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disponibilizar documentação, quando tal 
lhe for solicitado por uma autoridade de 
proteção de dados, para que possa servir 
ao controlo dessas operações de 
tratamento.

Or. en

Justificação

Cabe ao responsável pelo tratamento ou ao subcontratante transmitir informações à 
autoridade de proteção de dados ou ao titular de dados, se tal for necessário. O presente 
regulamento não deve ser demasiado rígido e exigir documentação relativa a todas as 
operações de tratamento. Em caso de necessidade, a responsabilidade de disponibilizar a 
documentação incumbe ao subcontratante ou ao responsável pelo tratamento.

Alteração 529
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Considerando 65

Texto da Comissão Alteração

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

(65) A fim de comprovar a observância do 
presente regulamento, o responsável pelo 
tratamento deve documentar as operações 
de tratamento, que, de acordo com uma 
avaliação de riscos, comportam um 
elevado grau de risco para os direitos 
fundamentais dos titulares de dados, em 
particular o direito ao respeito pela vida 
privada. Cada responsável pelo tratamento 
deve ser obrigado a cooperar com a 
autoridade de controlo e a disponibilizar 
essa documentação, quando tal lhe for 
solicitado, para que possa servir ao 
controlo dessas operações de tratamento. 
Cada subcontratante deve comunicar ao 
responsável pelo tratamento todas as 
informações necessárias ao cumprimento 
das obrigações que lhe incumbem por 
força do presente regulamento.

Or. en
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Justificação

This amendment matches the amendments to Article 28. The Regulation removes 
administrative burdens of Directive 95/46, such as notification of data processing to the 
supervisory authority. However, it replaces those with costly mandatory compliance burdens. 
Such compliance burdens should are only justifiable for high-risk data processing. Similar 
Directive 95/46, the Regulation should have exemptions from such burdens. However, the size 
of organizations is not the right criterion for such exemptions. Exemptions should be risk-
based. Data processors should only have derivative obligations with respect to documentation 
of data processing. Therefore, they should be required to provide all information necessary 
for the controller to meet his obligations under this Regulation.

Alteração 530
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 65

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 531
Louis Michel

Proposta de regulamento
Considerando 65

Texto da Comissão Alteração

(65) A fim de comprovar a observância do
presente regulamento, o responsável pelo 

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

tratamento deve manter uma descrição das 
operações de tratamento sob a sua 
responsabilidade. Cada responsável pelo 
tratamento deve ser obrigado a cooperar 
com a autoridade de controlo e a 
disponibilizar essa documentação, quando 
tal lhe for solicitado, para que possa servir 
ao controlo dessas operações de 
tratamento.

Or. en

Alteração 532
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Considerando 65

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 533
Csaba Sógor

Proposta de regulamento
Considerando 66

Texto da Comissão Alteração

(66) A fim de preservar a segurança e 
evitar o tratamento em violação do 
presente regulamento, o responsável pelo 

(66) A fim de preservar a segurança e 
evitar o tratamento em violação do 
presente regulamento, o responsável pelo 
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tratamento, ou o subcontratante, deve 
avaliar os riscos que o tratamento implica e 
aplicar medidas que os atenuem. Estas 
medidas devem assegurar um nível de 
segurança adequado, atendendo aos 
conhecimentos técnicos disponíveis e ao 
custo da sua aplicação em função dos 
riscos e da natureza dos dados a proteger. 
Aquando da adoção de normas técnicas e 
medidas organizacionais destinadas a 
assegurar a segurança do tratamento, a 
Comissão deve promover a neutralidade 
tecnológica, a interoperabilidade e a 
inovação e, se necessário, cooperar com os 
países terceiros.

tratamento, ou o subcontratante, deve 
avaliar os riscos que o tratamento implica e 
aplicar medidas que os atenuem. Estas 
medidas devem assegurar um nível de 
segurança adequado, atendendo aos 
conhecimentos técnicos disponíveis e ao 
custo da sua aplicação em função dos 
riscos e da natureza dos dados a proteger. 
Aquando da adoção de normas técnicas e 
medidas organizacionais destinadas a 
assegurar a segurança do tratamento, a 
Comissão deve promover a neutralidade 
tecnológica, a interoperabilidade e a 
inovação e, se necessário, os países 
terceiros devem ser incentivados a 
cooperar.

Or. hu

Alteração 534
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 66

Texto da Comissão Alteração

(66) A fim de preservar a segurança e 
evitar o tratamento em violação do 
presente regulamento, o responsável pelo 
tratamento, ou o subcontratante, deve 
avaliar os riscos que o tratamento implica e 
aplicar medidas que os atenuem. Estas 
medidas devem assegurar um nível de 
segurança adequado, atendendo aos 
conhecimentos técnicos disponíveis e ao 
custo da sua aplicação em função dos 
riscos e da natureza dos dados a proteger. 
Aquando da adoção de normas técnicas e 
medidas organizacionais destinadas a 
assegurar a segurança do tratamento, a 
Comissão deve promover a neutralidade 
tecnológica, a interoperabilidade e a 
inovação e, se necessário, cooperar com os

(66) A fim de preservar a segurança e 
evitar o tratamento em violação do 
presente regulamento, o responsável pelo 
tratamento, ou o subcontratante, deve 
avaliar os riscos que o tratamento implica e 
aplicar medidas que os atenuem. Estas 
medidas devem assegurar um nível de 
segurança adequado, atendendo aos 
conhecimentos técnicos disponíveis e ao 
custo da sua aplicação em função dos 
riscos e da natureza dos dados a proteger. 
Aquando da adoção de normas técnicas e 
medidas organizacionais destinadas a 
assegurar a segurança do tratamento, deve 
promover-se a neutralidade tecnológica, a 
interoperabilidade e a inovação, 
igualmente, se necessário, em relação aos
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países terceiros. países terceiros.

Or. en

Alteração 535
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 66

Texto da Comissão Alteração

(66) A fim de preservar a segurança e 
evitar o tratamento em violação do 
presente regulamento, o responsável pelo 
tratamento, ou o subcontratante, deve 
avaliar os riscos que o tratamento implica e 
aplicar medidas que os atenuem. Estas 
medidas devem assegurar um nível de 
segurança adequado, atendendo aos 
conhecimentos técnicos disponíveis e ao 
custo da sua aplicação em função dos 
riscos e da natureza dos dados a proteger. 
Aquando da adoção de normas técnicas e 
medidas organizacionais destinadas a 
assegurar a segurança do tratamento, a 
Comissão deve promover a neutralidade 
tecnológica, a interoperabilidade e a 
inovação e, se necessário, cooperar com 
os países terceiros.

(66) A fim de preservar a segurança e 
evitar o tratamento em violação do 
presente regulamento, o responsável pelo 
tratamento deve avaliar os riscos que o 
tratamento implica e aplicar medidas que 
os atenuem. Estas medidas devem
assegurar um nível de segurança adequado, 
atendendo aos conhecimentos técnicos 
disponíveis e ao custo da sua aplicação em 
função dos riscos e da natureza dos dados a 
proteger.

Or. en

Alteração 536
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Considerando 67

Texto da Comissão Alteração

(67) A violação dos dados pessoais pode, 
se não forem adotadas medidas adequadas

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

e oportunas, dar origem a prejuízos 
económicos e sociais substanciais, 
nomeadamente através da usurpação de 
identidade, para a pessoa em causa. Assim, 
logo que o responsável pelo tratamento 
tenha conhecimento de uma violação, deve 
comunicá-la à autoridade de controlo, sem 
demora injustificada. Tal é da 
responsabilidade do responsável pelo 
tratamento. As pessoas singulares cujos 
dados pessoais possam ter sido afetados 
negativamente por tal violação, devem ser 
avisadas sem demora injustificada, para 
que possam tomar as precauções 
necessárias. Deve considerar-se que uma 
violação afeta negativamente os dados 
pessoais ou a privacidade de um titular de 
dados sempre que daí possa resultar, por 
exemplo, roubo ou usurpação de 
identidade, danos físicos, humilhações ou 
danos significativos para a reputação. A 
notificação deve descrever a natureza da 
violação de dados pessoais, bem como 
recomendações ao titular dos dados para 
atenuar potenciais efeitos adversos. As 
pessoas em causa devem ser notificadas o 
mais rapidamente possível, em estreita 
cooperação com a autoridade de controlo, e 
em cumprimento das orientações por esta 
fornecidas ou por outras autoridades 
competentes (por exemplo, autoridades de 
aplicação da lei). Por exemplo, para que as 
pessoas em causa possam atenuar um risco 
imediato de dano, deve enviar-se uma 
notificação rápida aos titulares de dados, 
enquanto a necessidade de aplicar medidas 
adequadas contra violações de dados 
recorrentes ou similares poderá justificar 
um prazo superior.

Or. en

Justificação

Os responsáveis pelo tratamento têm necessariamente conhecimento de uma violação dos 
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dados dentro de um determinado prazo. É importante que APD seja notificada sem demora 
injustificada e que o subcontratante ou o responsável pelo tratamento possa demonstrar as 
medidas tomadas depois de detetada a violação dos dados. 

Alteração 537
Axel Voss

Proposta de regulamento
Considerando 67

Texto da Comissão Alteração

(67) A violação dos dados pessoais pode, 
se não forem adotadas medidas adequadas 
e oportunas, dar origem a prejuízos 
económicos e sociais substanciais, 
nomeadamente através da usurpação de 
identidade, para a pessoa em causa. Assim, 
logo que o responsável pelo tratamento 
tenha conhecimento de uma violação, deve 
comunicá-la à autoridade de controlo, sem 
demora injustificada e, sempre que 
possível, no prazo de 24 horas. Se não for 
possível efetuar essa comunicação no 
prazo de 24 horas, a notificação deve 
fazer-se acompanhar de uma explicação 
dos motivos da demora. As pessoas 
singulares cujos dados pessoais possam ter 
sido afetados negativamente por tal 
violação, devem ser avisadas sem demora 
injustificada, para que possam tomar as 
precauções necessárias. Deve considerar-se 
que uma violação afeta negativamente os 
dados pessoais ou a privacidade de um 
titular de dados sempre que daí possa 
resultar, por exemplo, roubo ou usurpação 
de identidade, danos físicos, humilhações 
ou danos significativos para a reputação. A 
notificação deve descrever a natureza da 
violação de dados pessoais, bem como 
recomendações ao titular dos dados para 
atenuar potenciais efeitos adversos. As 
pessoas em causa devem ser notificadas o 
mais rapidamente possível, em estreita 
cooperação com a autoridade de controlo, e 
em cumprimento das orientações por esta 

(67) A violação dos dados pessoais pode, 
se não forem adotadas medidas adequadas 
e oportunas, dar origem a prejuízos 
económicos e sociais substanciais, 
nomeadamente através da usurpação de 
identidade, para a pessoa em causa. Assim, 
logo que o responsável pelo tratamento 
tenha conhecimento de uma violação, deve 
comunicá-la à autoridade de controlo, sem 
demora injustificada. Se não for possível 
efetuar essa comunicação num período de 
tempo razoável, a notificação deve fazer-se 
acompanhar de uma explicação dos 
motivos da demora. As pessoas singulares 
cujos dados pessoais possam ter sido 
afetados negativamente por tal violação, 
devem ser avisadas sem demora 
injustificada, para que possam tomar as 
precauções necessárias. Deve considerar-se 
que uma violação afeta negativamente os 
dados pessoais ou a privacidade de um 
titular de dados sempre que daí possa 
resultar, por exemplo, roubo ou usurpação 
de identidade, danos físicos, humilhações 
ou danos significativos para a reputação. A 
notificação deve descrever a natureza da 
violação de dados pessoais, bem como 
recomendações ao titular dos dados para 
atenuar potenciais efeitos adversos. As 
pessoas em causa devem ser notificadas o 
mais rapidamente possível, em estreita 
cooperação com a autoridade de controlo, e 
em cumprimento das orientações por esta 
fornecidas ou por outras autoridades 
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fornecidas ou por outras autoridades 
competentes (por exemplo, autoridades de 
aplicação da lei). Por exemplo, para que as 
pessoas em causa possam atenuar um risco 
imediato de dano, deve enviar-se uma 
notificação rápida aos titulares de dados, 
enquanto a necessidade de aplicar medidas 
adequadas contra violações de dados 
recorrentes ou similares poderá justificar 
um prazo superior.

competentes (por exemplo, autoridades de 
aplicação da lei). Por exemplo, para que as 
pessoas em causa possam atenuar um risco 
imediato de dano, deve enviar-se uma 
notificação rápida aos titulares de dados, 
enquanto a necessidade de aplicar medidas 
adequadas contra violações de dados 
recorrentes ou similares poderá justificar 
um prazo superior.

Or. en

Justificação

A presente alteração retoma o parecer da Comissão ITRE.

Alteração 538
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Considerando 67

Texto da Comissão Alteração

(67) A violação dos dados pessoais pode, 
se não forem adotadas medidas adequadas 
e oportunas, dar origem a prejuízos 
económicos e sociais substanciais, 
nomeadamente através da usurpação de 
identidade, para a pessoa em causa. Assim, 
logo que o responsável pelo tratamento 
tenha conhecimento de uma violação, deve 
comunicá-la à autoridade de controlo, sem 
demora injustificada e, sempre que 
possível, no prazo de 24 horas. Se não for 
possível efetuar essa comunicação no prazo 
de 24 horas, a notificação deve fazer-se 
acompanhar de uma explicação dos 
motivos da demora. As pessoas singulares 
cujos dados pessoais possam ter sido 
afetados negativamente por tal violação, 
devem ser avisadas sem demora 
injustificada, para que possam tomar as 
precauções necessárias. Deve considerar-se 
que uma violação afeta negativamente os

(67) A violação dos dados pessoais pode, 
se não forem adotadas medidas adequadas 
e oportunas, dar origem a prejuízos 
económicos e sociais substanciais, 
nomeadamente através da usurpação de 
identidade, para a pessoa em causa. Assim, 
logo que o responsável pelo tratamento 
tenha conhecimento de uma violação, deve 
comunicá-la à autoridade de controlo, sem 
demora injustificada e, sempre que 
possível, no prazo de 72 horas. Se não for 
possível efetuar essa comunicação no prazo 
de 72 horas, a notificação deve fazer-se 
acompanhar de uma explicação dos 
motivos da demora. As pessoas singulares 
cujos dados pessoais possam ter sido 
afetados negativamente por tal violação, 
devem ser avisadas sem demora 
injustificada, para que possam tomar as 
precauções necessárias. Deve considerar-se 
que uma violação afeta negativamente os 
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dados pessoais ou a privacidade de um 
titular de dados sempre que daí possa 
resultar, por exemplo, roubo ou usurpação 
de identidade, danos físicos, humilhações 
ou danos significativos para a reputação. A 
notificação deve descrever a natureza da 
violação de dados pessoais, bem como 
recomendações ao titular dos dados para 
atenuar potenciais efeitos adversos. As 
pessoas em causa devem ser notificadas o 
mais rapidamente possível, em estreita 
cooperação com a autoridade de controlo, e 
em cumprimento das orientações por esta 
fornecidas ou por outras autoridades 
competentes (por exemplo, autoridades de 
aplicação da lei). Por exemplo, para que as 
pessoas em causa possam atenuar um risco 
imediato de dano, deve enviar-se uma 
notificação rápida aos titulares de dados,
enquanto a necessidade de aplicar medidas 
adequadas contra violações de dados 
recorrentes ou similares poderá justificar 
um prazo superior.

dados pessoais ou a privacidade de um 
titular de dados sempre que daí possa 
resultar, por exemplo, roubo ou usurpação 
de identidade, danos físicos, humilhações 
ou danos significativos para a reputação. A 
notificação deve descrever a natureza da 
violação de dados pessoais, bem como 
recomendações ao titular dos dados para 
atenuar potenciais efeitos adversos. As 
pessoas em causa devem ser notificadas o 
mais rapidamente possível, em estreita 
cooperação com a autoridade de controlo, e 
em cumprimento das orientações por esta 
fornecidas ou por outras autoridades 
competentes (por exemplo, autoridades de 
aplicação da lei). Por exemplo, para que as 
pessoas em causa possam atenuar um risco 
imediato de dano, deve enviar-se uma 
notificação rápida aos titulares de dados, 
enquanto a necessidade de aplicar medidas 
adequadas contra violações de dados 
recorrentes ou similares poderá justificar 
um prazo superior.

Or. en

Alteração 539
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta de regulamento
Considerando 67

Texto da Comissão Alteração

(67) A violação dos dados pessoais pode, 
se não forem adotadas medidas adequadas 
e oportunas, dar origem a prejuízos 
económicos e sociais substanciais, 
nomeadamente através da usurpação de 
identidade, para a pessoa em causa. Assim, 
logo que o responsável pelo tratamento 
tenha conhecimento de uma violação, deve 
comunicá-la à autoridade de controlo, sem 
demora injustificada e, sempre que 
possível, no prazo de 24 horas. Se não for 
possível efetuar essa comunicação no 
prazo de 24 horas, a notificação deve fazer-
-se acompanhar de uma explicação dos 

(67) A violação dos dados pessoais pode, 
se não forem adotadas medidas adequadas 
e oportunas, dar origem a prejuízos 
económicos e sociais substanciais, 
nomeadamente através da usurpação de 
identidade, para a pessoa em causa. Assim, 
logo que o responsável pelo tratamento 
tenha conhecimento de uma violação que 
afete negativamente os dados pessoais ou 
a privacidade de uma pessoa singular, 
deve comunicá-la à autoridade de controlo, 
sem demora injustificada e, sempre que 
possível, no prazo de 72 horas. Se essa 
comunicação não se revelar possível no 
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motivos da demora. As pessoas singulares 
cujos dados pessoais possam ter sido 
afetados negativamente por tal violação,
devem ser avisadas sem demora 
injustificada, para que possam tomar as 
precauções necessárias. Deve considerar-se 
que uma violação afeta negativamente os 
dados pessoais ou a privacidade de um 
titular de dados sempre que daí possa 
resultar, por exemplo, roubo ou usurpação 
de identidade, danos físicos, humilhações 
ou danos significativos para a reputação. A 
notificação deve descrever a natureza da 
violação de dados pessoais, bem como 
recomendações ao titular dos dados para 
atenuar potenciais efeitos adversos. As 
pessoas em causa devem ser notificadas o 
mais rapidamente possível, em estreita 
cooperação com a autoridade de controlo, e 
em cumprimento das orientações por esta 
fornecidas ou por outras autoridades 
competentes (por exemplo, autoridades de 
aplicação da lei). Por exemplo, para que as 
pessoas em causa possam atenuar um risco 
imediato de dano, deve enviar-se uma 
notificação rápida aos titulares de dados, 
enquanto a necessidade de aplicar medidas 
adequadas contra violações de dados 
recorrentes ou similares poderá justificar 
um prazo superior.

prazo de 72 horas, a notificação deve fazer-
-se acompanhar de uma explicação dos 
motivos da demora. As pessoas singulares 
cujos dados pessoais possam ter sido 
afetados negativamente por violações 
similares, devem ser avisadas desse facto
sem demora injustificada, para que lhes 
seja possível tomar as precauções 
necessárias. Deve considerar-se que uma 
violação afeta negativamente os dados 
pessoais ou a privacidade de um titular de 
dados sempre que daí possa resultar, por 
exemplo, roubo ou usurpação de 
identidade, danos físicos, humilhações ou 
danos significativos para a reputação. A 
notificação deve descrever a natureza da 
violação de dados pessoais, bem como 
recomendações ao titular dos dados para 
atenuar potenciais efeitos adversos. As 
pessoas em causa devem ser notificadas o 
mais rapidamente possível, em estreita 
cooperação com a autoridade de controlo, e 
em cumprimento das orientações por esta 
fornecidas ou por outras autoridades 
competentes (por exemplo, autoridades de 
aplicação da lei). Por exemplo, para que as 
pessoas em causa disponham da 
possibilidade de atenuar um risco imediato 
de dano, deve enviar-se uma notificação 
rápida aos titulares de dados, enquanto a 
necessidade de aplicar medidas adequadas 
contra violações de dados recorrentes ou 
similares poderá constituir um argumento 
para justificar um prazo superior.

Or. pl

Alteração 540
Csaba Sógor

Proposta de regulamento
Considerando 67

Texto da Comissão Alteração

(67) A violação dos dados pessoais pode, 
se não forem adotadas medidas adequadas 
e oportunas, dar origem a prejuízos 

(67) A violação dos dados pessoais pode, 
se não forem adotadas medidas adequadas 
e oportunas, dar origem a prejuízos 



PE504.340v01-00 142/185 AM\926396PT.doc

PT

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

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

Or. hu

Justificação

A fixação de um número de horas dificultará, nalguns casos, a aplicação e o respeito desta 
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disposição. Um prazo de 72 horas seria excessivo e, em certos casos, poderia corresponder a 
três dias úteis. Um prazo de um dia útil, por seu lado, é suficiente para uma ação imediata.

Alteração 541
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 67

Texto da Comissão Alteração

(67) A violação dos dados pessoais pode, 
se não forem adotadas medidas adequadas 
e oportunas, dar origem a prejuízos 
económicos e sociais substanciais, 
nomeadamente através da usurpação de 
identidade, para a pessoa em causa. Assim, 
logo que o responsável pelo tratamento 
tenha conhecimento de uma violação, deve 
comunicá-la à autoridade de controlo, sem 
demora injustificada e, sempre que 
possível, no prazo de 24 horas. Se não for 
possível efetuar essa comunicação no 
prazo de 24 horas, a notificação deve 
fazer-se acompanhar de uma explicação 
dos motivos da demora. As pessoas 
singulares cujos dados pessoais possam ter 
sido afetados negativamente por tal 
violação, devem ser avisadas sem demora 
injustificada, para que possam tomar as 
precauções necessárias. Deve considerar-se 
que uma violação afeta negativamente os 
dados pessoais ou a privacidade de um 
titular de dados sempre que daí possa 
resultar, por exemplo, roubo ou usurpação 
de identidade, danos físicos, humilhações 
ou danos significativos para a reputação. A 
notificação deve descrever a natureza da 
violação de dados pessoais, bem como 
recomendações ao titular dos dados para 
atenuar potenciais efeitos adversos. As 
pessoas em causa devem ser notificadas o 
mais rapidamente possível, em estreita 
cooperação com a autoridade de controlo, e 
em cumprimento das orientações por esta 

(67) A violação dos dados pessoais pode, 
se não forem adotadas medidas adequadas 
e oportunas, dar origem a prejuízos 
económicos e sociais substanciais, 
nomeadamente através da usurpação de 
identidade, para a pessoa em causa. Assim, 
logo que o responsável pelo tratamento 
tenha conhecimento de uma violação, deve 
comunicá-la à autoridade de controlo, sem 
demora injustificada. As pessoas singulares 
cujos dados pessoais possam ter sido 
afetados negativamente por tal violação, 
devem ser avisadas sem demora 
injustificada, para que possam tomar as 
precauções necessárias. Deve considerar-se 
que uma violação afeta negativamente os 
dados pessoais ou a privacidade de um 
titular de dados sempre que daí possa
resultar, por exemplo, roubo ou usurpação 
de identidade, danos físicos, humilhações 
ou danos significativos para a reputação. A 
notificação deve descrever a natureza da 
violação de dados pessoais, bem como 
recomendações ao titular dos dados para 
atenuar potenciais efeitos adversos. As 
pessoas em causa devem ser notificadas o 
mais rapidamente possível, em estreita 
cooperação com a autoridade de controlo, e 
em cumprimento das orientações por esta 
fornecidas ou por outras autoridades 
competentes (por exemplo, autoridades de 
aplicação da lei). Por exemplo, para que as 
pessoas em causa possam atenuar um risco 
imediato de dano, deve enviar-se uma 
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fornecidas ou por outras autoridades 
competentes (por exemplo, autoridades de 
aplicação da lei). Por exemplo, para que as 
pessoas em causa possam atenuar um risco 
imediato de dano, deve enviar-se uma 
notificação rápida aos titulares de dados, 
enquanto a necessidade de aplicar medidas 
adequadas contra violações de dados 
recorrentes ou similares poderá justificar 
um prazo superior.

notificação rápida aos titulares de dados, 
enquanto a necessidade de aplicar medidas 
adequadas contra violações de dados 
recorrentes ou similares poderá justificar 
um prazo superior.

Or. en

Alteração 542
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Considerando 70

Texto da Comissão Alteração

(70) A Diretiva 95/46/CE estabelece uma 
obrigação geral de notificação do 
tratamento de dados pessoais às 
autoridades de controlo. Além desta 
obrigação originar encargos 
administrativos e financeiros, nem sempre 
contribuiu para uma melhoria da proteção 
dos dados pessoais. Por essa razão, tal 
obrigação geral deve ser suprimida e 
substituída por procedimentos e 
mecanismos eficazes dirigidos, em 
alternativa, para as operações de 
tratamento suscetíveis de apresentar 
riscos específicos para os direitos e 
liberdades dos titulares de dados, devido à 
sua natureza, âmbito ou finalidade. 
Nesses casos, o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante deve 
proceder, previamente ao tratamento, a 
uma avaliação de impacto sobre a 
proteção de dados, que deve examinar, 
nomeadamente, as medidas, garantias e 
os mecanismos previstos para assegurar a 
proteção dos dados pessoais e comprovar 

(70) A Diretiva 95/46/CE estabelece uma 
obrigação geral de notificação do 
tratamento de dados pessoais às 
autoridades de controlo. Além desta 
obrigação originar encargos 
administrativos e financeiros, nem sempre 
contribuiu para uma melhoria da proteção 
dos dados pessoais. Por essa razão, tal 
obrigação geral deve ser suprimida.
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a observância do presente regulamento.

Or. en

Justificação

Dado que o considerando 70 refere que a obrigação geral de notificação do tratamento de 
dados pessoais às autoridades de controlo origina encargos administrativos e financeiros, 
esta não deve ser substituída por uma obrigação semelhante. É preferível que os responsáveis 
pelo tratamento de dados participem nas consultas e elaborem avaliações de impacto 
detalhadas, as quais devem ser transmitidas, mediante pedido, à autoridade de controlo.

Alteração 543
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Considerando 70

Texto da Comissão Alteração

(70) A Diretiva 95/46/CE estabelece uma 
obrigação geral de notificação do 
tratamento de dados pessoais às 
autoridades de controlo. Além desta
obrigação originar encargos 
administrativos e financeiros, nem sempre 
contribuiu para uma melhoria da proteção
dos dados pessoais. Por essa razão, tal 
obrigação geral deve ser suprimida e 
substituída por procedimentos e 
mecanismos eficazes dirigidos, em 
alternativa, para as operações de 
tratamento suscetíveis de apresentar riscos 
específicos para os direitos e liberdades 
dos titulares de dados, devido à sua 
natureza, âmbito ou finalidade. Nesses 
casos, o responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante deve proceder, previamente 
ao tratamento, a uma avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados, que deve 
examinar, nomeadamente, as medidas, 
garantias e os mecanismos previstos para 
assegurar a proteção dos dados pessoais e 
comprovar a observância do presente 
regulamento.

(70) A Diretiva 95/46/CE estabelece uma 
obrigação geral de notificação do 
tratamento de dados pessoais às 
autoridades de controlo, permitindo aos 
Estados-Membros isentar do presente 
regulamento os tratamentos que não 
sejam suscetíveis de apresentar riscos 
para os titulares de dados. Esta obrigação 
origina encargos administrativos e 
financeiros e nem sempre contribuiu para 
uma melhoria da proteção dos dados 
pessoais. Por essa razão, tal obrigação 
geral deve ser suprimida e substituída por 
procedimentos e mecanismos eficazes 
dirigidos, em alternativa, para as operações 
de tratamento suscetíveis de apresentar 
riscos específicos para os direitos e 
liberdades dos titulares de dados, devido à 
sua natureza, âmbito ou finalidade. Nesses 
casos, o responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante deve proceder, previamente 
ao tratamento, a uma avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados, que deve 
examinar, nomeadamente, as medidas, 
garantias e os mecanismos previstos para 
assegurar a proteção dos dados pessoais e 
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comprovar a observância do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 544
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Considerando 70

Texto da Comissão Alteração

(70) A Diretiva 95/46/CE estabelece uma 
obrigação geral de notificação do 
tratamento de dados pessoais às 
autoridades de controlo. Além desta
obrigação originar encargos 
administrativos e financeiros, nem sempre 
contribuiu para uma melhoria da proteção 
dos dados pessoais. Por essa razão, tal 
obrigação geral deve ser suprimida e 
substituída por procedimentos e 
mecanismos eficazes dirigidos, em 
alternativa, para as operações de 
tratamento suscetíveis de apresentar riscos 
específicos para os direitos e liberdades 
dos titulares de dados, devido à sua 
natureza, âmbito ou finalidade. Nesses 
casos, o responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante deve proceder, 
previamente ao tratamento, a uma 
avaliação de impacto sobre a proteção de 
dados, que deve examinar, nomeadamente, 
as medidas, garantias e os mecanismos 
previstos para assegurar a proteção dos 
dados pessoais e comprovar a observância 
do presente regulamento.

(70) A Diretiva 95/46/CE estabelece uma 
obrigação geral de notificação do 
tratamento de dados pessoais às 
autoridades de controlo, permitindo aos 
Estados-Membros isentar do presente 
regulamento os tratamentos que não 
sejam suscetíveis de apresentar riscos 
para os titulares de dados. Esta obrigação 
origina encargos administrativos e 
financeiros e nem sempre contribuiu para 
uma melhoria da proteção dos dados 
pessoais. Por essa razão, tal obrigação 
geral deve ser suprimida e substituída por 
procedimentos e mecanismos eficazes 
dirigidos, em alternativa, para as operações 
de tratamento suscetíveis de apresentar um 
grau elevado de riscos para os direitos e 
liberdades dos titulares de dados, devido à 
sua natureza, âmbito ou finalidade. Nesses 
casos, o responsável pelo tratamento deve 
proceder, previamente ao tratamento, a 
uma avaliação de impacto sobre a vida 
privada, que deve examinar, 
nomeadamente, as medidas, garantias e os 
mecanismos previstos para assegurar a 
proteção dos dados pessoais e comprovar a 
observância do presente regulamento.

Or. en

Justificação

A presente alteração é coerente com a alteração ao artigo 33.º e com a abordagem baseada 
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nos riscos proposta. Além disso, é feita referência à possibilidade, prevista no artigo 18.º da 
Diretiva 95/46/CE, de isentar da obrigação de notificação os tratamentos que apresentam 
poucos riscos. A proposta da Comissão não prevê esta isenção. A proposta de abordagem 
baseada nos riscos, nomeadamente as alterações aos artigos 28.º e 33.º, repõe esta isenção.

Alteração 545
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 70

Texto da Comissão Alteração

(70) A Diretiva 95/46/CE estabelece uma 
obrigação geral de notificação do 
tratamento de dados pessoais às 
autoridades de controlo. Além desta 
obrigação originar encargos 
administrativos e financeiros, nem sempre 
contribuiu para uma melhoria da proteção 
dos dados pessoais. Por essa razão, tal 
obrigação geral deve ser suprimida e 
substituída por procedimentos e 
mecanismos eficazes dirigidos, em 
alternativa, para as operações de 
tratamento suscetíveis de apresentar 
riscos específicos para os direitos e 
liberdades dos titulares de dados, devido à 
sua natureza, âmbito ou finalidade. 
Nesses casos, o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante deve 
proceder, previamente ao tratamento, a 
uma avaliação de impacto sobre a 
proteção de dados, que deve examinar, 
nomeadamente, as medidas, garantias e 
os mecanismos previstos para assegurar a 
proteção dos dados pessoais e comprovar 
a observância do presente regulamento.

(70) A Diretiva 95/46/CE estabelece uma 
obrigação geral de notificação do 
tratamento de dados pessoais às 
autoridades de controlo. Além desta 
obrigação originar encargos 
administrativos e financeiros, nem sempre 
contribuiu para uma melhoria da proteção 
dos dados pessoais. Por essa razão, tal 
obrigação geral deve ser suprimida.

Or. en

Alteração 546
Alexander Alvaro
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Proposta de regulamento
Considerando 71

Texto da Comissão Alteração

(71) Tal deve aplicar-se, nomeadamente, 
aos sistemas de arquivo de grande escala 
recentemente estabelecidos, que visam o 
tratamento de uma grande quantidade de 
dados pessoais a nível regional, nacional 
ou supranacional e que podem afetar um 
número considerável de titulares de 
dados.

Suprimido

Or. en

Alteração 547
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 71

Texto da Comissão Alteração

(71) Tal deve aplicar-se, nomeadamente, 
aos sistemas de arquivo de grande escala 
recentemente estabelecidos, que visam o 
tratamento de uma grande quantidade de 
dados pessoais a nível regional, nacional 
ou supranacional e que podem afetar um 
número considerável de titulares de 
dados.

Suprimido

Or. en

Alteração 548
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Considerando 71-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(71-A) Os responsáveis pelo tratamento 
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devem centrar-se na proteção dos dados 
pessoais ao longo de todo o seu ciclo de 
vida, ou seja, desde a recolha até ao 
tratamento e eliminação dos mesmos, 
investindo, desde o início, num quadro de 
gestão sustentável dos dados e 
assegurando o seu acompanhamento 
através de um mecanismo global de 
controlo de conformidade.

Or. en

Alteração 549
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Considerando 71-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(71-B) Cada responsável pelo tratamento 
deve, em primeiro lugar, realizar uma 
análise dos riscos das operações de 
tratamento de dados no que se refere aos 
riscos específicos para os direitos e as 
liberdades dos titulares de dados, devido à 
sua natureza, âmbito ou finalidade, 
determinando que obrigações 
estabelecidas no presente regulamento 
devem ser cumpridas. A análise dos riscos 
deve ser atualizada se um dos critérios 
mencionados for alterado e deve ser 
documentada se os resultados não 
exigirem a realização de uma avaliação 
do impacto na proteção dos dados.

Or. en

Alteração 550
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Considerando 71-C (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(71-C) As avaliações de impacto 
constituem um elemento essencial de 
qualquer quadro sustentável em matéria 
de proteção de dados, pois garantem que 
as empresas tenham conhecimento, desde 
o início, de todas as eventuais 
consequências das suas operações de 
tratamento de dados. Se as avaliações de 
impacto forem exaustivas, é possível 
limitar de forma significativa a 
probabilidade de ocorrência de violações 
de dados ou de operações invasivas da 
privacidade. As avaliações do impacto na 
proteção dos dados devem, por 
conseguinte, ter em conta a gestão dos 
dados pessoais ao longo de todo o seu 
ciclo de vida, ou seja, desde a recolha até 
ao tratamento e eliminação dos mesmos, 
descrevendo detalhadamente as operações 
de tratamento de dados previstas, os riscos 
para os direitos e as liberdades dos 
titulares de dados, as medidas previstas 
para fazer face aos riscos, as garantias, as 
medidas de segurança e os mecanismos 
para assegurar o respeito do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 551
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 72

Texto da Comissão Alteração

(72) Em certas circunstâncias pode ser 
sensato e económico alargar a avaliação de 
impacto sobre a proteção de dados para 
além de um projeto único, por exemplo se 
as autoridades ou organismos públicos 
pretenderem instituir uma aplicação ou 

(72) Em certas circunstâncias pode ser 
necessário alargar a avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados para além de um 
projeto único, por exemplo se as 
autoridades ou organismos públicos 
pretenderem instituir uma aplicação ou 
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uma plataforma de tratamento comum, ou 
se vários responsáveis pelo tratamento 
planearem introduzir uma aplicação ou um 
ambiente de tratamento comum em todo 
um setor ou segmento profissional, ou uma 
atividade horizontal amplamente utilizada.

uma plataforma de tratamento comum, ou 
se vários responsáveis pelo tratamento 
planearem introduzir uma aplicação ou um 
ambiente de tratamento comum em todo 
um setor ou segmento profissional, ou uma 
atividade horizontal amplamente utilizada.

Or. en

Alteração 552
Louis Michel

Proposta de regulamento
Considerando 74

Texto da Comissão Alteração

(74) Sempre que uma avaliação de 
impacto sobre a proteção de dados indicar 
que as operações de tratamento de dados 
acarretam um elevado grau de riscos 
particulares sobre os direitos e liberdades 
dos titulares de dados, como privar essas 
pessoas de um direito, ou devido à 
utilização de novas tecnologias 
específicas, a autoridade de controlo deve 
ser consultada, antes de as operações 
terem início, sobre um tratamento 
arriscado suscetível de não estar em 
conformidade com o presente 
regulamento, e de apresentar propostas 
para remediar essa situação. Essa 
consulta deve igualmente ser efetuada 
durante os trabalhos de elaboração de 
uma medida legislativa pelo parlamento 
nacional, ou de uma medida baseada 
nesta última medida que defina a 
natureza do tratamento e especifique as 
garantias adequadas.

Suprimido

Or. en

Alteração 553
Cornelia Ernst
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Proposta de regulamento
Considerando 74

Texto da Comissão Alteração

(74) Sempre que uma avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados indicar que as 
operações de tratamento de dados 
acarretam um elevado grau de riscos 
particulares sobre os direitos e liberdades 
dos titulares de dados, como privar essas 
pessoas de um direito, ou devido à 
utilização de novas tecnologias específicas, 
a autoridade de controlo deve ser 
consultada, antes de as operações terem 
início, sobre um tratamento arriscado 
suscetível de não estar em conformidade 
com o presente regulamento, e de 
apresentar propostas para remediar essa 
situação. Essa consulta deve igualmente ser 
efetuada durante os trabalhos de elaboração 
de uma medida legislativa pelo parlamento 
nacional, ou de uma medida baseada nesta 
última medida que defina a natureza do 
tratamento e especifique as garantias 
adequadas.

(74) Sempre que uma avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados indicar que as 
operações de tratamento de dados podem 
acarretar um elevado grau de riscos 
particulares sobre os direitos e liberdades 
dos titulares de dados, como privar essas 
pessoas de um direito, ou devido à 
utilização de novas tecnologias específicas, 
a autoridade de controlo deve ser 
consultada, antes de as operações terem 
início, sobre um tratamento arriscado 
suscetível de não estar em conformidade 
com o presente regulamento, e de 
apresentar propostas para remediar essa 
situação. Essa consulta deve igualmente ser 
efetuada durante os trabalhos de elaboração 
de uma medida legislativa pelo parlamento 
nacional, ou de uma medida baseada nesta 
última medida que defina a natureza do 
tratamento e especifique as garantias 
adequadas.

Or. en

Alteração 554
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Considerando 74

Texto da Comissão Alteração

(74) Sempre que uma avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados indicar que as 
operações de tratamento de dados 
acarretam um elevado grau de riscos 
particulares sobre os direitos e liberdades 
dos titulares de dados, como privar essas 
pessoas de um direito, ou devido à 
utilização de novas tecnologias específicas, 

(74) Sempre que uma avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados indicar que as 
operações de tratamento de dados 
acarretam um elevado grau de riscos 
particulares sobre os direitos e liberdades 
dos titulares de dados, como privar essas 
pessoas de um direito, ou devido à 
utilização de novas tecnologias específicas, 
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a autoridade de controlo deve ser 
consultada, antes de as operações terem 
início, sobre um tratamento arriscado 
suscetível de não estar em conformidade 
com o presente regulamento, e de 
apresentar propostas para remediar essa 
situação. Essa consulta deve igualmente 
ser efetuada durante os trabalhos de 
elaboração de uma medida legislativa pelo 
parlamento nacional, ou de uma medida 
baseada nesta última medida que defina a 
natureza do tratamento e especifique as 
garantias adequadas.

o responsável pelo tratamento deve 
documentar a avaliação do impacto na 
vida privada e colocar essa avaliação à 
disposição da autoridade de controlo, a 
pedido desta última. A autoridade de 
controlo deve ser consultada durante os 
trabalhos de elaboração de uma medida 
legislativa pelo parlamento nacional, ou de 
uma medida baseada nesta última medida 
que defina a natureza do tratamento e 
especifique as garantias adequadas.

Or. en

Justificação

A presente alteração é coerente com a alteração ao artigo 34.º.

Alteração 555
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 74

Texto da Comissão Alteração

(74) Sempre que uma avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados indicar que as 
operações de tratamento de dados 
acarretam um elevado grau de riscos 
particulares sobre os direitos e liberdades 
dos titulares de dados, como privar essas 
pessoas de um direito, ou devido à 
utilização de novas tecnologias específicas, 
a autoridade de controlo deve ser 
consultada, antes de as operações terem 
início, sobre um tratamento arriscado 
suscetível de não estar em conformidade 
com o presente regulamento, e de 
apresentar propostas para remediar essa 
situação. Essa consulta deve igualmente 
ser efetuada durante os trabalhos de 
elaboração de uma medida legislativa pelo 
parlamento nacional, ou de uma medida 

(74) Sempre que uma avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados indicar que as 
operações de tratamento de dados 
acarretam um elevado grau de riscos 
particulares sobre os direitos e liberdades 
dos titulares de dados, como privar essas 
pessoas de um direito, ou devido à 
utilização de novas tecnologias específicas, 
a autoridade de controlo deve ser 
consultada, antes de as operações terem 
início, sobre um tratamento arriscado 
suscetível de não estar em conformidade 
com o presente regulamento.
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baseada nesta última medida que defina a 
natureza do tratamento e especifique as 
garantias adequadas.

Or. en

Justificação

É necessária a consulta entre as autoridades de controlo e os responsáveis pelo tratamento e 
subcontratantes, sempre que haja indicação de que as operações de tratamento acarretam um 
elevado grau de riscos particulares para os direitos e as liberdades dos titulares de dados e 
sempre que um tratamento arriscado possa não estar em conformidade com o presente 
regulamento.

Alteração 556
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Considerando 74-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(74-A) As avaliações de impacto só podem 
ser úteis se as empresas se assegurarem 
de que respeitam os compromissos 
inicialmente estabelecidos nessas 
avaliações. Os responsáveis pelo 
tratamento devem, por conseguinte, 
realizar análises regulares do 
cumprimento das disposições relativas à 
proteção dos dados, que demonstrem que 
os mecanismos de tratamento de dados 
existentes respeitam os compromissos 
assumidos na avaliação do impacto na 
proteção de dados. Estas análises devem 
igualmente demonstrar que o responsável 
pelo tratamento tem capacidade para 
respeitar as escolhas autónomas dos 
titulares de dados. Além disso, se, no 
âmbito destas análises, forem encontradas 
incoerências a nível da conformidade, 
estas devem ser sublinhadas e devem ser 
apresentadas recomendações sobre a 
forma de assegurar o pleno respeito.

Or. en
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Alteração 557
Axel Voss

Proposta de regulamento
Considerando 74-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(74-A) O organismo de proteção de dados 
ou o delegado para a proteção de dados 
acompanha o tratamento dos dados 
pessoais realizado pelo responsável pelo 
tratamento e pelo subcontratante, a fim de 
aconselhar estes últimos relativamente ao 
respeito do presente regulamento, 
assegurando, assim, que as operações de 
tratamento não são suscetíveis de 
prejudicar os direitos e as liberdades dos 
titulares de dados.

Or. en

Alteração 558
Axel Voss

Proposta de regulamento
Considerando 74-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(74-B) Os organismos de proteção de 
dados ou os delegados para a proteção de 
dados agem de forma independente, o que 
significa que não recebem instruções 
relativas ao exercício da sua função 
enquanto autoridade incumbida da 
proteção de dados. O organismo de 
proteção de dados ou o delegado para a 
proteção de dados deve informar 
diretamente a direção do responsável pelo 
tratamento ou do subcontratante.

Or. en
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Justificação

Este considerando refere-se ao artigo 36.º, n.º 2.

Alteração 559
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 75

Texto da Comissão Alteração

(75) Sempre que o tratamento for efetuado 
no setor público, ou se, no setor privado, 
for efetuado por uma empresa de grande 
dimensão, ou cujas atividades principais, 
independentemente da dimensão da 
empresa, impliquem operações de 
tratamento que exijam controlo regular e 
sistemático, o responsável pelo tratamento 
ou o subcontratante deve ser assistido por 
uma pessoa no controlo do respeito, a nível 
interno, do presente regulamento. Estes 
delegados para a proteção de dados, quer 
sejam ou não empregados do responsável 
pelo tratamento, devem estar em posição 
de desempenhar as suas funções e 
atribuições de forma independente.

(75) Sempre que o tratamento for efetuado 
no setor público, ou se, no setor privado, 
for efetuado por uma empresa e disser 
respeito a mais de 500 titulares de dados 
por ano ou se for efetuado por uma 
empresa cujas atividades principais 
impliquem operações de tratamento que 
exijam controlo regular e sistemático, o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante deve ser assistido por uma 
pessoa no controlo do respeito, a nível 
interno, do presente regulamento. Estes 
delegados para a proteção de dados, quer 
sejam ou não empregados do responsável 
pelo tratamento, devem estar em posição 
de desempenhar as suas funções e 
atribuições de forma independente.

Or. en

Alteração 560
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Considerando 75

Texto da Comissão Alteração

(75) Sempre que o tratamento for efetuado 
no setor público, ou se, no setor privado, 
for efetuado por uma empresa de grande 
dimensão, ou cujas atividades principais, 

(75) Sempre que o tratamento for efetuado 
no setor público, ou se, no setor privado, 
for efetuado por uma empresa de grande 
dimensão, ou cujas atividades principais, 
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independentemente da dimensão da 
empresa, impliquem operações de 
tratamento que exijam controlo regular e 
sistemático, o responsável pelo tratamento 
ou o subcontratante deve ser assistido por 
uma pessoa no controlo do respeito, a nível 
interno, do presente regulamento. Estes 
delegados para a proteção de dados, quer 
sejam ou não empregados do responsável 
pelo tratamento, devem estar em posição 
de desempenhar as suas funções e 
atribuições de forma independente.

independentemente da dimensão da 
empresa, impliquem operações de 
tratamento que exijam controlo regular e 
sistemático, o responsável pelo tratamento 
ou o subcontratante deve ser assistido por 
uma pessoa ou por uma equipa de 
profissionais no controlo do respeito, a 
nível interno, do presente regulamento. 
Estes delegados para a proteção de dados, 
quer sejam ou não empregados do 
responsável pelo tratamento, devem estar 
em posição de desempenhar as suas 
funções e atribuições de forma 
independente. No entanto, a 
responsabilidade final deve incumbir à 
direção do organismo.

Or. en

Alteração 561
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Considerando 75

Texto da Comissão Alteração

(75) Sempre que o tratamento for efetuado 
no setor público, ou se, no setor privado, 
for efetuado por uma empresa de grande 
dimensão, ou cujas atividades principais, 
independentemente da dimensão da 
empresa, impliquem operações de 
tratamento que exijam controlo regular e 
sistemático, o responsável pelo tratamento 
ou o subcontratante deve ser assistido por 
uma pessoa no controlo do respeito, a nível 
interno, do presente regulamento. Estes 
delegados para a proteção de dados, quer 
sejam ou não empregados do responsável 
pelo tratamento, devem estar em posição 
de desempenhar as suas funções e 
atribuições de forma independente.

(75) Sempre que o tratamento for efetuado 
no setor público, ou se, no setor privado, 
for efetuado por uma empresa como uma 
das suas atividades principais e apresentar 
um risco elevado para os direitos e as 
liberdades dos titulares de dados, 
nomeadamente o seu direito à vida 
privada, como o controlo regular e 
sistemático dos titulares de dados, 
independentemente da medidas tomadas 
para atenuar esses riscos, o responsável 
pelo tratamento deve ser assistido por uma 
pessoa no controlo do respeito, a nível 
interno, do presente regulamento. Estes 
delegados para a proteção de dados, quer 
sejam ou não empregados do responsável 
pelo tratamento, devem estar em posição 
de desempenhar as suas funções e 
atribuições de forma independente. Em 
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qualquer outro caso, a designação desta 
pessoa deve ser opcional. O delegado para 
a proteção de dados deve ser designado 
com base nas suas qualidades 
profissionais e, em especial, nos seus 
conhecimentos especializados no domínio 
da legislação e das práticas em matéria de 
proteção de dados, bem como na sua 
capacidade para cumprir as suas funções. 
O nível de conhecimentos especializados 
necessários deve ser determinado, em 
particular, em função do tratamento de 
dados realizado e da proteção exigida 
para os dados pessoais tratados pelo 
responsável pelo tratamento.

Or. en

Justificação

A presente alteração é coerente com a alteração ao artigo 35.º.

Alteração 562
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Considerando 75

Texto da Comissão Alteração

(75) Sempre que o tratamento for efetuado 
no setor público, ou se, no setor privado, 
for efetuado por uma empresa de grande 
dimensão, ou cujas atividades principais, 
independentemente da dimensão da 
empresa, impliquem operações de 
tratamento que exijam controlo regular e 
sistemático, o responsável pelo tratamento 
ou o subcontratante deve ser assistido por 
uma pessoa no controlo do respeito, a nível 
interno, do presente regulamento. Estes 
delegados para a proteção de dados, quer 
sejam ou não empregados do responsável 
pelo tratamento, devem estar em posição 
de desempenhar as suas funções e 
atribuições de forma independente.

(75) Sempre que o tratamento for efetuado 
no setor público, ou se, no setor privado, 
for efetuado por uma empresa de grande 
dimensão, se disser respeito a mais de 500 
titulares de dados por ano, ou cujas 
atividades principais, independentemente 
da dimensão da empresa, impliquem 
operações de tratamento de dados sensíveis 
ou operações de tratamento que exijam 
controlo regular e sistemático, o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante deve ser assistido por uma 
pessoa no controlo do respeito, a nível 
interno, do presente regulamento. Ao 
determinar se os dados acerca de um 
grande número de titulares de dados são 
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ou não objeto de tratamento, não devem 
ser tidos em conta os dados arquivados de 
acesso restrito, de modo a não serem 
sujeitos ao acesso normal, nem às 
operações de tratamento do responsável 
pelo tratamento, e a não poderem ser 
alterados. Estes delegados para a proteção 
de dados, quer sejam ou não empregados 
do responsável pelo tratamento e quer 
desempenhem ou não essa tarefa a tempo 
inteiro, devem estar em posição de 
desempenhar as suas funções e atribuições 
de forma independente.

Or. en

Alteração 563
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Considerando 75

Texto da Comissão Alteração

(75) Sempre que o tratamento for efetuado 
no setor público, ou se, no setor privado, 
for efetuado por uma empresa de grande 
dimensão, ou cujas atividades principais, 
independentemente da dimensão da 
empresa, impliquem operações de 
tratamento que exijam controlo regular e 
sistemático, o responsável pelo tratamento 
ou o subcontratante deve ser assistido por 
uma pessoa no controlo do respeito, a nível 
interno, do presente regulamento. Estes 
delegados para a proteção de dados, quer 
sejam ou não empregados do responsável 
pelo tratamento, devem estar em posição 
de desempenhar as suas funções e 
atribuições de forma independente.

(75) Sempre que o tratamento for efetuado 
no setor público, ou se, no setor privado, 
for efetuado por uma empresa com pelo 
menos 50 trabalhadores ou que trata os 
dados de pelo menos 250 titulares de 
dados, ou cujas atividades principais, 
independentemente da dimensão da 
empresa, impliquem operações de 
tratamento que exijam controlo regular e 
sistemático, o responsável pelo tratamento 
ou o subcontratante deve ser assistido por 
uma pessoa no controlo do respeito, a nível 
interno, do presente regulamento. Estes 
delegados para a proteção de dados, quer 
sejam ou não empregados do responsável 
pelo tratamento, devem estar em posição 
de desempenhar as suas funções e 
atribuições de forma independente. Para 
garantir essa independência, os delegados 
para a proteção de dados devem 
beneficiar de uma proteção especial 
contra o despedimento e a discriminação 
no exercício das suas funções comparável 
com as disposições nacionais em matéria 
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de proteção dos representantes dos 
trabalhadores. Só devem ser nomeados 
com o consentimento dos representantes 
dos trabalhadores da empresa. Além 
disso, os delegados para a proteção de 
dados devem ter a oportunidade de 
participar em ações de formação e 
atualização a expensas do responsável 
pelo tratamento ou do subcontratante.

Or. de

Alteração 564
Csaba Sógor

Proposta de regulamento
Considerando 75

Texto da Comissão Alteração

(75) Sempre que o tratamento for efetuado 
no setor público, ou se, no setor privado, 
for efetuado por uma empresa de grande 
dimensão, ou cujas atividades principais, 
independentemente da dimensão da 
empresa, impliquem operações de 
tratamento que exijam controlo regular e 
sistemático, o responsável pelo tratamento 
ou o subcontratante deve ser assistido por 
uma pessoa no controlo do respeito, a nível 
interno, do presente regulamento. Estes 
delegados para a proteção de dados, quer 
sejam ou não empregados do responsável 
pelo tratamento, devem estar em posição 
de desempenhar as suas funções e 
atribuições de forma independente.

(75) Sempre que o tratamento for efetuado 
no setor público, ou se, no setor privado, 
for efetuado por uma empresa de grande 
dimensão ou incidir sobre mais do que 
249 titulares de dados por ano, ou cujas 
atividades principais, independentemente 
da dimensão da empresa, impliquem 
operações de tratamento que exijam 
controlo regular e sistemático, o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante deve ser assistido por uma 
pessoa no controlo do respeito, a nível 
interno, do presente regulamento. Ao 
determinar se os dados acerca de um 
grande número de titulares de dados são 
ou não objeto de tratamento, não devem 
ser tidos em conta os dados arquivados de 
acesso restrito, de tal modo que não estão 
sujeitos ao acesso normal, nem às 
operações de processamento do 
responsável pelo tratamento e já não 
podem ser alterados. Estes delegados para 
a proteção de dados, quer sejam ou não 
empregados do responsável pelo 
tratamento e quer desempenham ou não 
essa tarefa a tempo inteiro, devem estar 
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em posição de desempenhar as suas 
funções e atribuições de forma 
independente. O delegado para a proteção 
de dados deve, nomeadamente, ser 
consultado antes da conceção, da 
adjudicação, do desenvolvimento e da 
criação de sistemas de tratamento 
automatizado de dados pessoais, para 
garantir os princípios da privacidade 
desde a conceção e da privacidade por 
defeito.

Or. hu

Justificação

A definição de «grande empresa» pressupõe um número de empregados superior a 249. Um 
limite de 500 casos individuais seria demasiado elevado. Em prol da coerência, a referência 
deve ser o tratamento de dados relativos a mais de 249 pessoas.

Alteração 565
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Considerando 75

Texto da Comissão Alteração

(75) Sempre que o tratamento for efetuado 
no setor público, ou se, no setor privado, 
for efetuado por uma empresa de grande 
dimensão, ou cujas atividades principais, 
independentemente da dimensão da 
empresa, impliquem operações de 
tratamento que exijam controlo regular e 
sistemático, o responsável pelo tratamento 
ou o subcontratante deve ser assistido por 
uma pessoa no controlo do respeito, a nível 
interno, do presente regulamento. Estes 
delegados para a proteção de dados, quer 
sejam ou não empregados do responsável 
pelo tratamento, devem estar em posição 
de desempenhar as suas funções e 
atribuições de forma independente.

(75) Sempre que o tratamento for efetuado 
no setor público, ou se, no setor privado, 
for efetuado por uma empresa, cujas 
atividades principais, independentemente 
da dimensão da empresa, impliquem 
operações de tratamento que exijam 
controlo regular e sistemático, o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante deve ser assistido por uma 
pessoa no controlo do respeito, a nível 
interno, do presente regulamento. Estes 
delegados para a proteção de dados, quer 
sejam ou não empregados do responsável 
pelo tratamento, devem estar em posição 
de desempenhar as suas funções e 
atribuições de forma independente. Para 
salvaguardar a sua independência, os 
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delegados para a proteção de dados devem 
beneficiar, no exercício das suas funções, 
de uma proteção especial contra o 
despedimento e a discriminação 
comparável à proteção de que beneficiam 
os representantes dos sindicatos e dos 
trabalhadores em virtude da legislação e 
das práticas nacionais. Os delegados para 
a proteção de dados devem ser designados 
com o acordo dos representantes no local 
de trabalho.

Or. en

Alteração 566
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 75

Texto da Comissão Alteração

(75) Sempre que o tratamento for efetuado 
no setor público, ou se, no setor privado, 
for efetuado por uma empresa de grande 
dimensão, ou cujas atividades principais, 
independentemente da dimensão da 
empresa, impliquem operações de 
tratamento que exijam controlo regular e 
sistemático, o responsável pelo tratamento 
ou o subcontratante deve ser assistido por 
uma pessoa no controlo do respeito, a nível 
interno, do presente regulamento. Estes 
delegados para a proteção de dados, quer 
sejam ou não empregados do responsável 
pelo tratamento, devem estar em posição 
de desempenhar as suas funções e 
atribuições de forma independente.

(75) Sempre que o tratamento for efetuado 
no setor público, ou se, no setor privado, 
for efetuado por uma empresa de grande 
dimensão, ou cujas atividades principais, 
independentemente da dimensão da 
empresa, impliquem operações de 
tratamento que exijam controlo regular e 
sistemático, o responsável pelo tratamento 
ou o subcontratante deve ser assistido por 
uma pessoa ou um organismo no controlo 
do respeito, a nível interno, do presente 
regulamento. Estes delegados para a 
proteção de dados ou organismos de 
proteção de dados devem estar em posição 
de desempenhar as suas funções e 
atribuições de forma independente.

Or. en

Alteração 567
Csaba Sógor

Proposta de regulamento
Considerando 75-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(75-A) O delegado para a proteção de 
dados deve ter, no mínimo, as seguintes 
qualificações: amplo conhecimento do 
conteúdo e da aplicação da legislação em 
matéria de proteção de dados, incluindo 
medidas e procedimentos técnicos e de 
organização; domínio de requisitos 
técnicos em matéria de privacidade desde 
a conceção, privacidade por defeito e 
segurança de dados; conhecimentos 
específicos do setor, de acordo com a 
dimensão do responsável pelo tratamento 
ou do subcontratante e da sensibilidade 
dos dados a tratar; a capacidade de 
efetuar inspeções, consultas, elaborar 
documentação e proceder à análise de 
arquivos; e o conhecimento integral do 
papel e competências dos representantes 
dos trabalhadores. O responsável pelo 
tratamento deve permitir que o delegado 
de proteção de dados participe em ações 
de formação avançadas, de molde a 
manter atualizados os conhecimentos 
especializados necessários ao desempenho 
das suas funções.

Or. hu

Justificação

A capacidade de cooperar não pode ser convenientemente avaliada e trata-se mais de uma 
questão de obrigação geral no quadro profissional. No entanto, o conhecimento sobre as 
competências de um representante dos trabalhadores é essencial em questões relativas ao 
tratamento de dados.

Alteração 568
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 75-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(75-A) Quando o delegado para a 
proteção de dados for empregue pelo 
responsável pelo tratamento ou pelo 
subcontratante, a fim de garantir a 
independência, deve beneficiar, no 
exercício das suas funções, de uma 
proteção especial contra o despedimento e 
a discriminação comparável à proteção de 
que beneficiam os representantes dos 
trabalhadores em virtude da legislação e 
das práticas nacionais. Deve ser 
designado com o acordo dos 
representantes no local de trabalho. O 
delegado para a proteção de dados deve 
ter a oportunidade de participar 
regularmente em ações de formação 
relacionadas com a sua atividade durante 
o seu horário de trabalho normal e sem 
perda de remuneração. Os empregadores 
devem assumir a totalidade dos custos de 
formação.

Or. en

Alteração 569
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Considerando 76

Texto da Comissão Alteração

(76) As associações ou outras entidades 
que representem categorias de responsáveis 
pelo tratamento de dados devem ser 
incentivadas a elaborar códigos de conduta, 
no respeito do presente regulamento, com 
vista a facilitar a sua aplicação efetiva, 
tendo em conta as características 
específicas do tratamento efetuado em 
determinados setores.

(76) As associações ou outras entidades 
que representem categorias de responsáveis 
pelo tratamento de dados devem ser 
incentivadas, com o consentimento dos 
trabalhadores da empresa, a elaborar 
códigos de conduta, no respeito do presente 
regulamento, com vista a facilitar a sua 
aplicação efetiva, tendo em conta as 
características específicas do tratamento 
efetuado em determinados setores.

Or. de
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Alteração 570
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Considerando 77

Texto da Comissão Alteração

(77) A fim de aumentar a transparência e o 
respeito do presente regulamento, deve ser 
encorajada a criação de mecanismos de 
certificação, selos e marcas de proteção de 
dados, que permitam aos titulares de 
dados avaliar rapidamente o nível de 
proteção de dados proporcionado pelos 
produtos e serviços em causa.

(77) A fim de aumentar a transparência e o 
respeito do presente regulamento, as 
autoridades de controlo devem conceder 
aos responsáveis pelo tratamento e aos 
subcontratantes que aplicam 
corretamente o presente regulamento a 
mesma marca normalizada de proteção de 
dados, o "selo europeu de proteção de 
dados". Ao certificarem os responsáveis 
pelo tratamento, as autoridades de 
controlo devem aplicar as mesmas 
normas, mas devem fixar livremente as 
taxas relativas à certificação. O "selo 
europeu de proteção de dados" deve gerar 
confiança entre os titulares de dados e 
proporcionar segurança jurídica aos 
responsáveis pelo tratamento e, ao mesmo 
tempo, exportar as normas europeias em 
matéria de proteção de dados, facilitando 
o acesso das empresas não europeias aos 
mercados europeus por estarem 
certificadas.

Or. en

Alteração 571
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Considerando 77

Texto da Comissão Alteração

(77) A fim de aumentar a transparência e o 
respeito do presente regulamento, deve ser 

(77) A fim de aumentar a transparência e o 
respeito do presente regulamento, deve ser 
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encorajada a criação de mecanismos de 
certificação, selos e marcas de proteção de 
dados, que permitam aos titulares de dados 
avaliar rapidamente o nível de proteção de 
dados proporcionado pelos produtos e 
serviços em causa.

encorajada a criação de mecanismos de 
certificação, selos e marcas normalizadas 
de proteção de dados, que permitam aos 
titulares de dados avaliar rapidamente o 
nível de proteção de dados proporcionado 
pelos produtos e serviços em causa.

Or. en

Alteração 572
Axel Voss

Proposta de regulamento
Considerando 77

Texto da Comissão Alteração

(77) A fim de aumentar a transparência e o 
respeito do presente regulamento, deve ser 
encorajada a criação de mecanismos de 
certificação, selos e marcas de proteção de 
dados, que permitam aos titulares de dados 
avaliar rapidamente o nível de proteção de 
dados proporcionado pelos produtos e 
serviços em causa.

(77) A fim de aumentar a transparência e o 
respeito do presente regulamento, deve ser 
encorajada a criação de mecanismos de 
certificação, selos e marcas de proteção de 
dados, que permitam aos titulares de dados 
avaliar rapidamente o nível de proteção de 
dados proporcionado pelos produtos e 
serviços em causa. Uma vez concluído o 
processo de certificação, deve 
considerar-se que as empresas 
certificadas oferecem garantias 
suficientes em matéria de proteção de 
dados para a aplicação das medidas e dos 
procedimentos de segurança técnica e de 
organização, previstos no presente 
regulamento, a fim de proteger os direitos 
do titular de dados. 

Or. en

Alteração 573
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Considerando 77
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Texto da Comissão Alteração

(77) A fim de aumentar a transparência e o 
respeito do presente regulamento, deve ser 
encorajada a criação de mecanismos de 
certificação, selos e marcas de proteção de 
dados, que permitam aos titulares de dados 
avaliar rapidamente o nível de proteção de 
dados proporcionado pelos produtos e 
serviços em causa.

(77) A fim de aumentar a transparência e o 
respeito do presente regulamento, as 
autoridades de controlo devem conceder 
aos responsáveis pelo tratamento e aos 
subcontratantes que aplicam 
corretamente o presente regulamento a 
mesma marca normalizada de proteção de 
dados, o "selo europeu de proteção de 
dados". Ao certificarem os responsáveis 
pelo tratamento, as autoridades de 
controlo devem aplicar as mesmas 
normas; a taxa de certificação deve ser 
igual em todos os Estados-Membros e 
fixada pelo Comité Europeu para a 
Proteção de Dados. O "selo europeu de 
proteção de dados" deve gerar confiança 
entre os titulares de dados e segurança 
jurídica para os responsáveis pelo 
tratamento e, ao mesmo tempo, exportar 
as normas europeias em matéria de 
proteção de dados, permitindo às 
empresas não europeias o acesso mais 
fácil aos mercados europeus por estarem 
certificadas.

Or. en

Alteração 574
Nathalie Griesbeck

Proposta de regulamento
Considerando 77-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(77-A) A fim de um reconhecimento 
mútuo mais eficiente dos certificados 
relativos ao armazenamento de dados de 
saúde e da criação de um mecanismo 
europeu de certificação, o Comité 
Europeu para a Proteção de Dados deve 
elaborar, em colaboração com as 
autoridades nacionais de controlo, 
orientações e recomendações visando a 
harmonização dos sistemas nacionais de 
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certificação relativos ao armazenamento 
de dados de saúde. 

Or. fr

Alteração 575
Manfred Weber

Proposta de regulamento
Considerando 78-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(78-A) A fim de garantir uma proteção 
eficaz dos dados pessoais, é necessário 
que o âmbito de aplicação do presente 
regulamento também seja extensível ao 
tratamento, armazenamento e utilização 
em países terceiros dos dados que tenham 
origem na Europa.

Or. de

Justificação

Deve impedir-se que os subcontratantes encontrem maneira de fugir às regras em países 
terceiros com níveis de proteção de dados menos rigorosos ou simplesmente diferentes. Os 
dados europeus devem estar sujeitos a normas europeias de proteção de dados em todo o 
mundo. Tal é necessário, nomeadamente, para ter em conta a competitividade europeia.

Alteração 576
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 79

Texto da Comissão Alteração

(79) O presente regulamento não prejudica 
os acordos internacionais concluídos entre 
a União Europeia e países terceiros que 
regulem a transferência de dados pessoais, 
incluindo as garantias adequadas em 
benefício dos titulares de dados.

(79) O presente regulamento não prejudica 
os acordos internacionais concluídos entre 
a União Europeia e países terceiros que 
regulem a transferência de dados pessoais, 
incluindo as garantias adequadas em 
benefício dos titulares de dados,
assegurando um nível de proteção 
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equivalente dos direitos fundamentais dos 
cidadãos.

Or. en

Alteração 577
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 80

Texto da Comissão Alteração

(80) A Comissão pode decidir, com efeitos 
no conjunto da União, que determinados 
países terceiros, um território ou um setor 
de tratamento de dados de um país 
terceiro, ou uma organização internacional, 
oferece um nível de proteção de dados 
adequado, garantindo assim a segurança 
jurídica e a homogeneidade a nível da 
União relativamente a países terceiros ou 
organizações internacionais que sejam 
consideradas aptas a assegurar tal nível de 
proteção. Nestes casos, podem realizar-se 
transferências de dados pessoais para esses 
países sem que para tal seja necessário 
qualquer outra autorização.

(80) A Comissão pode decidir, com efeitos 
no conjunto da União, que determinados 
países terceiros, um território ou um país 
terceiro, ou uma organização internacional, 
asseguram um nível de proteção de dados 
adequado, garantindo assim a segurança 
jurídica e a uniformidade a nível da União 
relativamente a países terceiros ou 
organizações internacionais que sejam 
consideradas aptas a assegurar tal nível de 
proteção. Nestes casos, podem realizar-se 
transferências de dados pessoais para esses 
países sem que para tal seja necessário 
qualquer outra autorização. A Comissão 
pode igualmente decidir, após notificação 
e apresentação de justificação completa 
ao país terceiro, revogar essa decisão.

Or. en

Alteração 578
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 83

Texto da Comissão Alteração

(83) Na falta de uma decisão sobre o nível 
de proteção adequado, o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante deve adotar 

(83) Na falta de uma decisão sobre o nível 
de proteção adequado, o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante deve adotar 
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as medidas necessárias para colmatar a 
insuficiência da proteção de dados no país 
terceiro através de garantias adequadas a 
favor do titular de dados. Essas medidas 
adequadas podem consistir na utilização de 
regras vinculativas para empresas, 
cláusulas-tipo de proteção de dados 
adotadas pelas Comissão, cláusulas-tipo de 
proteção de dados adotadas por uma 
autoridade de controlo, ou cláusulas 
contratuais autorizadas por esta autoridade, 
ou outras medidas adequadas e 
proporcionais justificáveis pelas 
circunstâncias inerentes a uma operação 
ou a um conjunto de operações de 
transferência de dados, e sempre que 
autorizadas por uma autoridade de 
controlo.

as medidas necessárias para colmatar a 
insuficiência da proteção de dados no país 
terceiro através de garantias adequadas a 
favor do titular de dados. Essas medidas 
adequadas podem consistir na utilização de 
regras vinculativas para empresas, 
cláusulas-tipo de proteção de dados 
adotadas pelas Comissão, cláusulas-tipo de 
proteção de dados adotadas por uma 
autoridade de controlo, ou cláusulas 
contratuais autorizadas por esta autoridade.
Essas garantias adequadas devem 
assegurar o mesmo respeito dos direitos 
dos titulares de dados que no tratamento 
no interior da UE, em particular no que 
se refere à limitação da finalidade, ao 
direito de acesso, à retificação, ao 
apagamento e à indemnização.

Or. en

Alteração 579
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 84

Texto da Comissão Alteração

(84) A possibilidade de o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante utilizarem 
cláusulas-tipo de proteção de dados 
adotadas pela Comissão ou por uma 
autoridade de controlo não os deve impedir 
de incluírem estas cláusulas num contrato 
mais abrangente, nem de acrescentarem 
outras cláusulas, desde que não sejam 
contraditórias, direta ou indiretamente, em 
relação às cláusulas contratuais-tipo 
adotadas pela Comissão ou por uma 
autoridade de controlo, e sem prejuízo dos 
direitos ou liberdades fundamentais dos 
titulares de dados.

(84) A possibilidade de o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante utilizarem 
cláusulas-tipo de proteção de dados 
adotadas pela Comissão ou por uma 
autoridade de controlo não os deve impedir 
de incluírem estas cláusulas num contrato 
mais abrangente, nem de acrescentarem 
outras cláusulas, desde que não sejam 
contraditórias, direta ou indiretamente, em 
relação às cláusulas contratuais-tipo 
adotadas pela Comissão ou por uma 
autoridade de controlo, e sem prejuízo dos 
direitos ou liberdades fundamentais dos 
titulares de dados. Nalguns casos, pode ser 
adequado encorajar os responsáveis pelo 
tratamento e os subcontratantes a 
apresentarem garantias ainda mais 
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sólidas através de compromissos 
contratuais adicionais que complementem 
as cláusulas-tipo de proteção.

Or. en

Alteração 580
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 85

Texto da Comissão Alteração

(85) Um grupo empresarial deve poder 
utilizar as regras vinculativas para 
empresas aprovadas para as suas 
transferências internacionais da União para 
entidades pertencentes ao mesmo grupo 
empresarial, desde que essas regras 
incluam princípios essenciais e direitos 
oponíveis visando assegurar garantias 
adequadas às transferências ou categorias 
de transferências de dados pessoais.

(85) Um grupo empresarial deve poder 
utilizar as regras vinculativas para 
empresas aprovadas para as suas 
transferências internacionais da União para 
entidades pertencentes ao mesmo grupo 
empresarial, desde que essas regras 
incluam todos os princípios essenciais e 
direitos oponíveis visando assegurar 
garantias adequadas às transferências ou 
categorias de transferências de dados 
pessoais.

Or. en

Alteração 581
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 86

Texto da Comissão Alteração

(86) É conveniente prever a possibilidade 
de transferências em determinadas 
circunstâncias se o titular dos dados deu o 
seu consentimento, se a transferência for 
necessária em relação a um contrato ou um 
processo judicial, se motivos importantes 
de interesse público previstos pela 
legislação União ou de um Estado-Membro 

(86) É conveniente prever a possibilidade 
de transferências em determinadas 
circunstâncias se o titular dos dados deu o 
seu consentimento, se a transferência for 
necessária em relação a um contrato ou um 
processo judicial, se motivos importantes 
de interesse público previstos pela 
legislação União ou de um Estado-Membro 
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o exigirem, ou se a transferência for 
efetuada a partir de um registo criado por 
lei e destinado à consulta do público ou de 
pessoas com um interesse legítimo. Neste 
último caso, a transferência não deve 
abranger a totalidade dos dados nem 
categorias completas de dados contidos 
nesse registo e, quando este último se 
destinar a ser consultado por pessoas com 
um interesse legítimo, a transferência 
apenas deve ser efetuada a pedido dessas 
pessoas ou caso sejam os seus 
destinatários.

o exigirem, ou se a transferência for 
efetuada a partir de um registo criado por 
lei e destinado à consulta do público ou de 
pessoas com um interesse legítimo. Neste 
último caso, a transferência não deve 
abranger a totalidade dos dados nem 
categorias completas de dados contidos 
nesse registo e, quando este último se 
destinar a ser consultado por pessoas com 
um interesse legítimo, a transferência 
apenas deve ser efetuada a pedido dessas 
pessoas ou caso sejam os seus 
destinatários, tendo plenamente em conta 
o equilíbrio entre o interesse de respeitar 
os direitos fundamentais e os interesses do 
titular de dados.

Or. en

Alteração 582
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 87

Texto da Comissão Alteração

(87) Estas derrogações devem ser 
aplicáveis, em especial, às transferências 
de dados exigidas e necessárias à proteção 
de interesses públicos importantes, por 
exemplo em caso de transferências 
internacionais de dados entre autoridades 
de concorrência, fiscais ou aduaneiras, ou 
entre serviços competentes em matéria de 
segurança social, ou em caso de 
transferência para as autoridades 
competentes pela prevenção, investigação, 
deteção e repressão de infrações penais.

(87) Estas derrogações devem ser 
aplicáveis, em especial, às transferências 
de dados exigidas e necessárias à proteção 
de interesses públicos importantes, por 
exemplo em caso de transferências 
internacionais de dados entre autoridades 
de concorrência, fiscais ou aduaneiras, ou 
entre serviços competentes em matéria de 
segurança social, ou em caso de 
transferência para as autoridades 
competentes pela prevenção, investigação, 
deteção e repressão de infrações penais. A 
transferência de dados pessoais por 
motivos tão importantes de interesse 
público só deve ocorrer ocasionalmente. 
Em cada caso, convém proceder a uma 
avaliação cuidadosa de todas as 
circunstâncias da transferência.
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Or. en

Alteração 583
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Considerando 87

Texto da Comissão Alteração

(87) Estas derrogações devem ser 
aplicáveis, em especial, às transferências 
de dados exigidas e necessárias à proteção 
de interesses públicos importantes, por 
exemplo em caso de transferências 
internacionais de dados entre autoridades 
de concorrência, fiscais ou aduaneiras, ou 
entre serviços competentes em matéria de 
segurança social, ou em caso de 
transferência para as autoridades 
competentes pela prevenção, investigação, 
deteção e repressão de infrações penais.

(87) Estas derrogações devem ser 
aplicáveis, em especial, às transferências 
de dados exigidas e necessárias à proteção 
de interesses públicos importantes, por 
exemplo em caso de transferências 
internacionais de dados entre autoridades 
de concorrência, fiscais ou aduaneiras, ou 
entre serviços competentes em matéria de 
segurança social, entre organismos 
responsáveis pelo combate à fraude no 
desporto, ou em caso de transferência para 
as autoridades competentes pela prevenção, 
investigação, deteção e repressão de 
infrações penais.

Or. en

Justificação

A luta contra a fraude no desporto, nomeadamente a manipulação dos resultados de jogos e o 
doping, é uma importante medida de interesse público, que requer uma intervenção 
internacional coordenada entre todas as instâncias responsáveis, incluindo as autoridades 
responsáveis pela aplicação da lei e os organismos desportivos.

Alteração 584
Axel Voss

Proposta de regulamento
Considerando 87

Texto da Comissão Alteração

(87) Estas derrogações devem ser 
aplicáveis, em especial, às transferências 
de dados exigidas e necessárias à proteção 

(87) Estas derrogações devem ser 
aplicáveis, em especial, às transferências 
de dados exigidas e necessárias à proteção 
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de interesses públicos importantes, por 
exemplo em caso de transferências 
internacionais de dados entre autoridades 
de concorrência, fiscais ou aduaneiras, ou 
entre serviços competentes em matéria de 
segurança social, ou em caso de 
transferência para as autoridades 
competentes pela prevenção, investigação, 
deteção e repressão de infrações penais.

de interesses públicos importantes, como 
as transferências internacionais de dados 
com base em acordos internacionais ou 
acordos com autoridades de países 
terceiros, como, por exemplo, autoridades 
de concorrência, fiscais ou aduaneiras, ou 
entre serviços competentes em matéria de 
segurança social, entre organismos 
responsáveis pela luta contra a fraude no 
desporto, ou em caso de transferência para 
as autoridades competentes pela prevenção, 
investigação, deteção e repressão de 
infrações penais. A transferência de dados 
pessoais por motivos tão importantes de 
interesse público só deve ocorrer 
ocasionalmente. Em cada caso, convém 
proceder a uma avaliação cuidadosa de 
todas as circunstâncias da transferência.

Or. en

Justificação

A presente alteração retoma o parecer da Comissão ITRE e acrescenta que, com a alteração 
proposta ao artigo 45.º, n.º 5, a clarificação proposta a este considerando poria termo à 
insegurança, se as transferências internacionais de dados fossem autorizadas para a 
"proteção de interesses públicos importantes".

Alteração 585
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Considerando 87

Texto da Comissão Alteração

(87) Estas derrogações devem ser 
aplicáveis, em especial, às transferências 
de dados exigidas e necessárias à proteção 
de interesses públicos importantes, por 
exemplo em caso de transferências 
internacionais de dados entre autoridades 
de concorrência, fiscais ou aduaneiras, ou 
entre serviços competentes em matéria de 
segurança social, ou em caso de 
transferência para as autoridades 

(87) Estas derrogações devem ser 
aplicáveis, em especial, às transferências 
de dados exigidas e necessárias à proteção 
de interesses públicos importantes, por 
exemplo em caso de transferências 
internacionais de dados entre autoridades 
de concorrência, fiscais ou aduaneiras, ou 
entre serviços competentes em matéria de 
segurança social, ou em caso de 
transferência para as autoridades públicas 
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competentes pela prevenção, investigação, 
deteção e repressão de infrações penais.

competentes pela prevenção, investigação, 
deteção e repressão de infrações penais.

Or. en

Alteração 586
Louis Michel

Proposta de regulamento
Considerando 87

Texto da Comissão Alteração

(87) Estas derrogações devem ser 
aplicáveis, em especial, às transferências 
de dados exigidas e necessárias à proteção 
de interesses públicos importantes, por 
exemplo em caso de transferências 
internacionais de dados entre autoridades 
de concorrência, fiscais ou aduaneiras, ou 
entre serviços competentes em matéria de 
segurança social, ou em caso de 
transferência para as autoridades 
competentes pela prevenção, investigação, 
deteção e repressão de infrações penais.

(87) Estas derrogações devem ser 
aplicáveis, em especial, às transferências 
de dados exigidas e necessárias à proteção 
de interesses públicos importantes, por 
exemplo em caso de transferências 
internacionais de dados entre autoridades 
de concorrência, fiscais ou aduaneiras, ou 
entre serviços competentes em matéria de 
segurança social, entre organismos 
responsáveis pela luta contra a 
manipulação dos resultados de jogos e a 
fraude no desporto, ou em caso de 
transferência para as autoridades 
competentes pela prevenção, investigação, 
deteção e repressão de infrações penais.

Or. en

Alteração 587
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Considerando 88

Texto da Comissão Alteração

(88) As transferências que não podem ser 
classificadas como frequentes ou maciças 
são igualmente possíveis para efeitos de 
prossecução dos interesses legítimos do 
responsável pelo tratamento ou do 

Suprimido



PE504.340v01-00 176/185 AM\926396PT.doc

PT

subcontratante, após terem sido avaliadas 
todas as circunstâncias associadas à 
operação de transferência. Para fins de 
tratamento com finalidade de investigação 
histórica, estatística ou científica, devem 
ser adotadas em consideração as 
expectativas legítimas da sociedade em 
matéria de progresso dos conhecimentos.

Or. en

Alteração 588
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Considerando 88

Texto da Comissão Alteração

(88) As transferências que não podem ser 
classificadas como frequentes ou maciças 
são igualmente possíveis para efeitos de 
prossecução dos interesses legítimos do 
responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante, após terem sido avaliadas 
todas as circunstâncias associadas à 
operação de transferência. Para fins de
tratamento com finalidade de investigação 
histórica, estatística ou científica, devem 
ser adotadas em consideração as 
expectativas legítimas da sociedade em 
matéria de progresso dos conhecimentos.

(88) As transferências que não podem ser 
classificadas como frequentes ou maciças 
são igualmente possíveis para efeitos de 
prossecução dos interesses legítimos do 
responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante, após terem sido avaliadas 
todas as circunstâncias associadas à 
operação de transferência. Este seria o 
caso, por exemplo, do tratamento realizado 
com uma finalidade de investigação 
histórica, estatística ou científica.

Or. en

Alteração 589
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 88

Texto da Comissão Alteração

(88) As transferências que não podem ser (88) As transferências efetuadas para fins 
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classificadas como frequentes ou maciças 
são igualmente possíveis para efeitos de 
prossecução dos interesses legítimos do 
responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante, após terem sido avaliadas 
todas as circunstâncias associadas à 
operação de transferência. Para fins de 
tratamento com finalidade de investigação 
histórica, estatística ou científica, devem 
ser adotadas em consideração as 
expectativas legítimas da sociedade em 
matéria de progresso dos conhecimentos.

de tratamento com finalidade de 
investigação histórica, estatística ou 
científica devem ter em consideração as 
expectativas legítimas da sociedade em 
matéria de progresso dos conhecimentos.

Or. en

Alteração 590
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Considerando 88

Texto da Comissão Alteração

(88) As transferências que não podem ser 
classificadas como frequentes ou maciças 
são igualmente possíveis para efeitos de 
prossecução dos interesses legítimos do 
responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante, após terem sido avaliadas 
todas as circunstâncias associadas à 
operação de transferência. Para fins de 
tratamento com finalidade de investigação
histórica, estatística ou científica, devem 
ser adotadas em consideração as 
expectativas legítimas da sociedade em 
matéria de progresso dos conhecimentos.

(88) As transferências que não podem ser 
classificadas como frequentes ou maciças 
são igualmente possíveis para efeitos de 
prossecução dos interesses legítimos do 
responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante, após terem sido avaliadas 
todas as circunstâncias associadas à 
operação de transferência. Para fins de 
tratamento com finalidade histórica, 
estatística ou científica, devem ser 
adotadas em consideração as expectativas 
legítimas da sociedade em matéria de 
progresso dos conhecimentos.

Or. en

Alteração 591
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Considerando 89
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Texto da Comissão Alteração

(89) Em qualquer caso, se a Comissão não 
tiver tomado qualquer decisão 
relativamente ao nível de proteção 
adequado de dados num país terceiro, o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante deve adotar soluções que 
ofereçam aos titulares de dados a garantia 
de que continuarão a beneficiar dos direitos 
e garantias fundamentais quanto ao 
tratamento dos seus dados na União, após a 
transferência dos mesmos.

(89) Em qualquer caso, se a Comissão não 
tiver tomado qualquer decisão 
relativamente ao nível de proteção 
adequado de dados num país terceiro, o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante deve adotar soluções que 
ofereçam aos titulares de dados a garantia 
de que continuarão a beneficiar dos direitos 
e garantias fundamentais quanto ao 
tratamento dos seus dados na União, após a 
transferência dos mesmos, na medida em 
que não se trata de um tratamento em 
grande escala, repetitivo e estrutural.

Or. en

Alteração 592
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Considerando 89

Texto da Comissão Alteração

(89) Em qualquer caso, se a Comissão não 
tiver tomado qualquer decisão 
relativamente ao nível de proteção 
adequado de dados num país terceiro, o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante deve adotar soluções que 
ofereçam aos titulares de dados a garantia 
de que continuarão a beneficiar dos direitos 
e garantias fundamentais quanto ao 
tratamento dos seus dados na União, após a 
transferência dos mesmos.

(89) Em qualquer caso, se a Comissão não 
tiver tomado qualquer decisão
relativamente ao nível de proteção 
adequado de dados num país terceiro, o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante deve adotar soluções que 
ofereçam aos titulares de dados a garantia 
juridicamente vinculativa de que 
continuarão a beneficiar dos direitos e 
garantias fundamentais quanto ao 
tratamento dos seus dados na União, após a 
transferência dos mesmos.

Or. en

Alteração 593
Sophia in 't Veld
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Proposta de regulamento
Considerando 90

Texto da Comissão Alteração

(90) Alguns países terceiros aprovam leis, 
regulamentos e outros instrumentos 
legislativos destinados a regular 
diretamente as atividades de tratamento de 
dados pelas pessoas singulares e coletivas 
sob a jurisdição dos Estados-Membros. Em 
virtude da sua aplicabilidade 
extraterritorial, essas leis, regulamentos e 
outros instrumentos legislativos podem 
violar o direito internacional e obstar à 
realização do objetivo de proteção das 
pessoas singulares, assegurado na União 
Europeia pelo presente regulamento. As 
transferências só devem ser autorizadas 
quando as condições estabelecidas pelo 
presente regulamento para as transferências 
para os países terceiros estejam 
preenchidas. Pode ser o caso, 
nomeadamente, sempre que a divulgação 
for necessária por um motivo importante 
de interesse público, reconhecido pelo 
direito da União, ou pelo direito do 
Estado-Membro ao qual o responsável 
pelos dados está sujeito. As condições 
para a existência de um motivo 
importante de interesse público devem ser 
precisadas pela Comissão mediante um 
ato delegado.

(90) Alguns países terceiros aprovam leis, 
regulamentos e outros instrumentos 
legislativos destinados a regular 
diretamente as atividades de tratamento de 
dados pelas pessoas singulares e coletivas 
sob a jurisdição dos Estados-Membros. Em 
virtude da sua aplicabilidade 
extraterritorial, essas leis, regulamentos e 
outros instrumentos legislativos podem 
violar o direito internacional e obstar à 
realização do objetivo de proteção das 
pessoas singulares, assegurado na União 
Europeia pelo presente regulamento. As 
transferências só devem ser autorizadas 
quando as condições estabelecidas pelo 
presente regulamento para as transferências 
para os países terceiros estejam 
preenchidas. Nos casos em que os 
responsáveis pelo tratamento ou os 
subcontratantes se vejam confrontados 
com exigências de conformidade 
contraditórias entre a jurisdição da UE, 
por um lado, e a de um país terceiro, por 
outro, a Comissão deve velar por que a 
legislação da UE prevaleça em todas as 
circunstâncias. A Comissão deve fornecer 
orientações e assistência ao responsável 
pelo tratamento e ao subcontratante, bem 
como procurar resolver os conflitos de 
jurisdição com o país terceiro em questão.

Or. en

Alteração 594
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 90
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Texto da Comissão Alteração

(90) Alguns países terceiros aprovam leis, 
regulamentos e outros instrumentos 
legislativos destinados a regular 
diretamente as atividades de tratamento de 
dados pelas pessoas singulares e coletivas 
sob a jurisdição dos Estados-Membros. Em 
virtude da sua aplicabilidade 
extraterritorial, essas leis, regulamentos e 
outros instrumentos legislativos podem
violar o direito internacional e obstar à 
realização do objetivo de proteção das 
pessoas singulares, assegurado na União 
Europeia pelo presente regulamento. As 
transferências só devem ser autorizadas 
quando as condições estabelecidas pelo 
presente regulamento para as transferências 
para os países terceiros estejam 
preenchidas. Pode ser o caso, 
nomeadamente, sempre que a divulgação 
for necessária por um motivo importante 
de interesse público, reconhecido pelo 
direito da União, ou pelo direito do Estado-
Membro ao qual o responsável pelos dados 
está sujeito. As condições para a existência 
de um motivo importante de interesse 
público devem ser precisadas pela 
Comissão mediante um ato delegado.

(90) Alguns países terceiros aprovam leis, 
regulamentos e outros instrumentos 
legislativos destinados a regular 
diretamente as atividades de tratamento de 
dados pelas pessoas singulares e coletivas 
sob a jurisdição dos Estados-Membros. Em 
virtude da sua aplicabilidade 
extraterritorial, essas leis, regulamentos e 
outros instrumentos legislativos devem ser 
implicitamente considerados como 
estando a violar o direito internacional e 
obstar à realização do objetivo de proteção 
das pessoas singulares, assegurado na 
União Europeia pelo presente regulamento. 
As transferências só devem ser autorizadas 
quando as condições estabelecidas pelo 
presente regulamento para as transferências 
para os países terceiros estejam 
preenchidas. Pode ser o caso, 
nomeadamente, sempre que a divulgação 
for necessária por um motivo importante 
de interesse público, reconhecido pelo 
direito da União, ou pelo direito do Estado-
Membro ao qual o responsável pelos dados 
está sujeito. As condições para a existência 
de um motivo importante de interesse 
público devem ser precisadas pela 
Comissão mediante um ato delegado. A 
existência de legislação que, mesmo 
teoricamente, permitisse o acesso 
extraterritorial a dados de cidadãos 
europeus deve ser considerada, por si só e 
independentemente da aplicação dessa 
legislação, razão suficiente para anular o 
reconhecimento do caráter adequado do 
regime de proteção de dados desse país ou 
de qualquer acordo bilateral equivalente.

Or. en

Alteração 595
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Proposta de regulamento
Considerando 97

Texto da Comissão Alteração

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

(97) Sempre que o tratamento de dados 
pessoais ocorre em vários 
Estados-Membros, é conveniente que uma 
única autoridade de controlo tenha a 
competência para supervisionar as 
atividades do responsável pelo tratamento 
ou do subcontratante em toda a União e 
adotar as decisões correspondentes, a fim 
de favorecer a aplicação coerente, 
assegurar segurança jurídica e reduzir os 
encargos administrativos para esses 
responsáveis pelo tratamento e 
subcontratantes.

Or. en

Justificação

O princípio do balcão único deve ser aplicado de forma coerente aos responsáveis pelo 
tratamento, estabelecidos tanto na UE como fora da UE, e que estão sujeitos à legislação.

Alteração 596
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Considerando 97

Texto da Comissão Alteração

(97) Sempre que, na União, o tratamento 
de dados pessoais no contexto das 
atividades de um estabelecimento de um 
responsável pelo tratamento ou de um 
subcontratante ocorre em vários 
Estados-Membros, é conveniente que uma 
única autoridade de controlo tenha a 
competência para supervisionar as 
atividades do responsável pelo tratamento 

(97) Sempre que, na União, o tratamento 
de dados pessoais no contexto das 
atividades de um estabelecimento de um 
responsável pelo tratamento ou de um 
subcontratante ocorre em vários 
Estados-Membros, é conveniente que uma 
única autoridade de controlo sirva de ponto 
de contacto com o responsável pelo 
tratamento ou do subcontratante em toda a 



PE504.340v01-00 182/185 AM\926396PT.doc

PT

ou do subcontratante em toda a União e 
adotar as decisões correspondentes, a fim 
de favorecer a aplicação coerente, 
assegurar segurança jurídica e reduzir os 
encargos administrativos para esses 
responsáveis pelo tratamento e 
subcontratantes.

União e adotar as decisões 
correspondentes, a fim de favorecer a 
aplicação coerente, assegurar segurança 
jurídica e reduzir os encargos 
administrativos para esses responsáveis 
pelo tratamento e subcontratantes.

Or. en

Alteração 597
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 97-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(97-A) As pessoas afetadas por supostas 
violações das regras por uma empresa 
noutros Estados-Membros (por exemplo, 
como consumidores ou trabalhadores) 
devem poder apresentar queixa à 
autoridade responsável pela proteção dos 
dados da sua escolha. Se já tiver sido 
iniciado um procedimento noutro 
Estado-Membro com base na mesma 
queixa, a autoridade de proteção de dados 
então contactada pode suspender 
temporariamente o procedimento. A 
autoridade responsável pelo procedimento 
deve coordenar a sua atividade com a das 
demais autoridades envolvidas. Em caso 
de litígio entre as autoridades envolvidas 
quanto a questões jurídicas, deve 
recorrer-se ao Tribunal de Justiça da UE.

Or. de

Alteração 598
Carmen Romero López

Proposta de regulamento
Considerando 97-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(97-A) Em caso de queixa ou oposição do 
titular dos dados, este deve poder, em todas 
as circunstâncias, recorrer à autoridade de 
controlo no seu Estado-Membro, que por 
sua vez deve poder, se a dimensão do caso 
o exigir, propor uma resposta coordenada 
envolvendo várias autoridades de controlo 
e liderada pela autoridade principal, que 
deve tomar uma decisão a aplicar por 
todas as autoridades de controlo afetadas. 
O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados deve resolver as divergências que 
surjam entre as autoridades de controlo 
em causa.

Or. es

Justificação

Esta alteração propõe um mecanismo para a tomada de decisões das autoridades de controlo 
a utilizar em todas as questões decorrentes das queixas apresentadas por cidadãos do seu 
Estado-Membro. Se necessário, a autoridade principal poderia coordenar a resposta e 
quaisquer divergências seriam resolvidas pelo Comité Europeu para a Proteção de Dados. 
Esta medida permite a aplicação prática do sistema quando se inicia por uma queixa do 
titular.

Alteração 599
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Considerando 98

Texto da Comissão Alteração

(98) A autoridade competente, que atua 
portanto na qualidade de balcão único, 
deve ser a autoridade de controlo do 
Estado-Membro no qual o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante tem o seu 
estabelecimento principal.

(98) A autoridade principal, que atua 
portanto na qualidade de balcão único,
deve ser a autoridade de controlo do 
Estado-Membro no qual o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante tem o seu 
estabelecimento principal.

Or. en
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Alteração 600
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Considerando 98

Texto da Comissão Alteração

(98) A autoridade competente, que atua 
portanto na qualidade de balcão único, 
deve ser a autoridade de controlo do 
Estado-Membro no qual o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante tem o seu 
estabelecimento principal.

(98) A autoridade competente, que atua 
portanto na qualidade de balcão único, 
deve ser a autoridade de controlo do 
Estado-Membro no qual o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante tem o seu 
estabelecimento principal. Em caso de 
incerteza em relação ao estabelecimento 
principal, a determinação do 
estabelecimento principal de um 
responsável pelo tratamento ou de um 
subcontratante deve ser feita no âmbito do 
mecanismo de controlo da coerência, a 
pedido de uma autoridade de controlo. 

Or. en

Alteração 601
Kinga Gál

Proposta de regulamento
Considerando 99

Texto da Comissão Alteração

(99) Embora o presente regulamento se 
aplique também às atividades dos 
tribunais nacionais, a competência das 
autoridades de controlo não abrange o 
tratamento de dados pessoais quando os 
tribunais atuarem no âmbito das suas 
funções jurisdicionais, a fim de assegurar 
a independência dos juízes no exercício 
das suas funções jurisdicionais. Todavia, 
esta exceção deve ser estritamente 
limitada às atividades meramente 
judiciais relativas a processos em tribunal 
e não ser aplicável a outras atividades a 
que os juízes possam estar associados por 
força do direito nacional.

Suprimido
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Or. hu


