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Alteração 1493
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 18 – título

Texto da Comissão Alteração

Direito de portabilidade dos dados Direito de obter dados

Or. en

Justificação

O «direito de portabilidade dos dados» é um direito que não está previsto no presente 
regulamento. Ao alterar o título e os números, o artigo passa a corresponder ao 
Considerando 55.

Alteração 1494
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 18 – título

Texto da Comissão Alteração

Direito de portabilidade dos dados Direito de obter dados

Or. en

Alteração 1495
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que os dados pessoais forem 
objeto de tratamento eletrónico num 
formato estruturado e de utilização 
corrente, o titular dos dados tem o direito 

Suprimido
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de obter do responsável pelo tratamento 
uma cópia dos dados sujeitos a tratamento 
sob um formato eletrónico e estruturado 
de utilização corrente e que permita 
utilização posterior pela pessoa em causa.

Or. en

Alteração 1496
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1497
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Se o titular dos dados tiver fornecido 
dados pessoais e estes forem objeto de 
tratamento eletrónico, o titular dos dados 
tem o direito de obter do responsável pelo 
tratamento uma cópia dos dados pessoais 
fornecidos sob um formato eletrónico e 
estruturado de utilização corrente e que 
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utilização corrente e que permita utilização 
posterior pela pessoa em causa.

permita utilização posterior pela pessoa em 
causa, sem que o responsável pelo 
tratamento a quem os dados são retirados 
o possa impedir.

Or. en

Justificação

É sensato obter os dados que se forneceram ao responsável pelo tratamento.

Alteração 1498
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sempre que os dados pessoais forem 
objeto de tratamento eletrónico num 
formato estruturado e de utilização 
corrente, o titular dos dados tem o direito, 
exceto se esse direito exigir um esforço 
desproporcionado por parte do 
responsável pelo tratamento, de obter do 
responsável pelo tratamento uma cópia dos 
dados sujeitos a tratamento.

Or. en

Justificação

O artigo, tal como está, pode criar falsas expectativas aos titulares dos dados, uma vez que 
uma parte considerável dos dados pessoais no setor público não se encontram num formato 
eletrónico e estruturado de utilização corrente. As autoridades públicas, por exemplo um 
município, podem ter uma multitude de bases de dados e arquivos. Se um cidadão pedir todos 
os dados pessoais que essa autoridade detém, esse pedido pode requerer um esforço 
extraordinário por parte da autoridade.

Alteração 1499
Nils Torvalds



PE506.164v02-00 6/170 AM\929505PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1500
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Se o formato solicitado pelo titular dos 
dados não coincidir com o formato de 
tratamento, o responsável pelo tratamento 
pode impor uma taxa pela conversão, que 
não poderá ultrapassar o valor do custo 
do serviço prestado a preços de mercado.

Or. es
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Justificação

Considera-se que o que é decisivo para a regulamentação deste direito não é tanto que os 
dados sejam tratados num formato estruturado e de utilização corrente, mas que, quando 
necessário, sejam entregues num formato estruturado e de utilização corrente. Com base no 
acima exposto, e tendo em conta que, por vezes, os formatos utilizados para o tratamento de 
dados podem não ser de utilização corrente, parece razoável estabelecer a possibilidade de 
impor uma taxa pela conversão dos dados para alguns dos formatos solicitados.

Alteração 1501
Françoise Castex, Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1502
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

pela pessoa em causa.

Or. en

Justificação

A utilização de formatos de dados pouco habituais pelo responsável pelo tratamento não 
pode ser justificação para negar, ao titular, quaisquer direitos.

Alteração 1503
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1504
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que os dados pessoais forem 
objeto de tratamento eletrónico num 
formato estruturado e de utilização 
corrente, o titular dos dados tem o direito 

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

de obter do responsável pelo tratamento 
uma cópia dos dados sujeitos a tratamento 
sob um formato eletrónico e estruturado de 
utilização corrente e que permita utilização 
posterior pela pessoa em causa, desde que 
não viole os direitos de propriedade 
intelectual ou as práticas comerciais 
privadas legítimas do responsável pelo 
tratamento. 

Or. en

Alteração 1505
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Se o titular dos dados tiver fornecido 
dados pessoais e estes forem objeto de 
tratamento eletrónico, o titular dos dados 
tem o direito de obter do responsável pelo 
tratamento uma cópia dos dados pessoais 
fornecidos sob um formato eletrónico e 
estruturado de utilização corrente e que 
permita utilização posterior pela pessoa em 
causa, sem que o responsável pelo 
tratamento a quem os dados são retirados 
o possa impedir.

Or. en

Alteração 1506
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

O direito de obter dados deve ser aplicável, independentemente do motivo específico em que 
se baseia o tratamento.

Alteração 1507
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1508
Dimitrios Droutsas
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Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1509
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 1510
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

O responsável pelo tratamento de dados a 
quem estes forem retirados procede ao 
apagamento dos mesmos, a menos que a 
continuação do seu tratamento seja 
justificada por outro título legalmente em 
vigor. O direito da União e a legislação 
dos Estados-Membros podem regular os 
casos nos quais exista uma obrigação 
legal de conservação dos dados, 
baseando-se em objetivos de interesse 
público proporcionais à finalidade 
pretendida e respeitando o conteúdo 
essencial do direito à proteção dos dados 
pessoais.

Or. es

Justificação

Por fim, é necessário referir, de alguma maneira, a relação entre este direito e o apagamento 
de dados. Em princípio, a portabilidade – na sua dimensão de obtenção de uma cópia dos 
dados – não implica necessariamente o apagamento dos mesmos. Apesar disso, quando se 
fala em portabilidade no sentido estrito – isto é, transferência de um responsável para outro 
–, faz sentido abordar o tema do apagamento. Contudo, seriam necessárias algumas 
salvaguardas para os casos em que seja necessária a conservação dos dados.
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Alteração 1511
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1512
Michèle Striffler

Proposta de regulamento
Artigo 18.º – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Se o titular dos dados tiver fornecido 
dados pessoais e o tratamento tiver por 
base o consentimento ou um contrato, a 
pessoa em causa tem o direito de transmitir 
esses dados pessoais conservados por um 
sistema de tratamento automatizado, para 
outro sistema, sob um formato eletrónico 
de uso corrente, com exceção dos dados 
fornecidos em suporte de papel que 
prejudicam o segredo comercial, sem que 
o responsável pelo tratamento a quem os 
dados são retirados o possa impedir.

Or. fr
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Alteração 1513
Claude Moraes, Glenis Willmott

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sempre os n.os 1 e 2 se refiram a 
dados relativos à saúde ou a dados 
tratados para fins históricos, estatísticos 
ou científicos, e em conformidade com as 
condições e garantias previstas nos 
artigos 81.º e 83.º, o responsável pelo 
tratamento pode reservar-se o direito de 
garantir a validade dos dados através da 
inclusão de um formulário de verificação 
oficial.

Or. en

Justificação

É do interesse do titular dos dados garantir a validade de dados sensíveis, sempre que esses 
dados sejam tratados para fins de saúde e/ou investigação, e sempre que sejam transferidos 
do responsável pelo tratamento para um outro sistema de tratamento automático. A 
introdução de verificação digital através de assinaturas eletrónicas ou documentos de 
identificação eletrónicos ajudará a tornar o processo mais seguro e complementará a ação a 
ser atualmente desenvolvida no âmbito da Agenda Digital para a Europa.

Alteração 1514
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
promover e utilizar um formato disponível 
gratuitamente e de fácil utilização com 
vista ao exercício do direito de
portabilidade dos dados.

Or. en
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Alteração 1515
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. No exercício do seu direito de 
portabilidade, o titular de dados deve 
indicar ao responsável pelo tratamento a 
quem os dados são retirados se pretende 
igualmente que os mesmos sejam 
apagados nos termos do artigo 17.º.

Or. fr

Alteração 1516
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Der Regelungsgehalt ist wesentlich iSd Art 291 AEUV. Erst durch die delegierten Rechtsakte 
würden der Anwendungsbereich und die Umsetzung der in den Absätzen 1 und 2 aufgestellten 
Anforderungen für die betroffenen Rechtsanwender präzise bestimmt. Eine solche Regelung 
sollte soweit wie möglich in der Verordnung selbst erfolgen. Berührt wären auch technische 
Standards und Verfahren, die bestehende Formate und Infrastruktur in den Mitgliedstaaten 
berühren. Soweit die Kommission festlegen könnte, in welchem Format ein für die 
Verarbeitung Verantwortlicher personenbezogene Daten vorhalten muss, wäre dies ein 
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Eingriff in den Geschäftsbetrieb und grundrechtsrelevant.

Alteração 1517
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1518
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 1519
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1520
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 86.º com vista a especificar o 
formato eletrónico referido no n.º 1, bem 
como estabelecer normas técnicas, 
modalidades e procedimentos para a 
transmissão de dados pessoais, nos termos 
do n.º 2.

Or. en

Justificação

Alteração horizontal que substitui todos os atos de execução por atos delegados, de modo a 
garantir o total envolvimento do Parlamento Europeu no processo de decisão.
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Alteração 1521
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1522
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os n.os 2 e 3 não são aplicáveis ao 
setor público.

Or. en

Alteração 1523
Alexander Alvaro
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Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O titular dos dados tem o direito de se 
opor, em qualquer momento, ao tratamento 
dos seus dados pessoais com base no artigo 
6.º, n.º 1, alíneas d), e) e f).

Or. en

Alteração 1524
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O titular dos dados tem sempre o direito 
de se opor, em qualquer momento, ao 
tratamento dos seus dados pessoais com 
base no artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) e f).
Este direito deve ser explicitamente 
comunicado ao titular dos dados de forma 
compreensível e deve ser claramente 
distinguido de outras informações.

Or. en

Alteração 1525
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

1. O titular dos dados tem o direito de se 
opor por motivos relacionados com a sua 
situação particular, salvo se o responsável 
pelo tratamento apresentar interesses 
legítimos que prevaleçam sobre os 
interesses da pessoa em causa. Sempre que 
o tratamento seja obrigatório por lei, não 
haverá lugar ao direito de oposição.

Or. de

Justificação

A redação da cláusula de equilíbrio constante do n.º 1 da proposta de regulamento diverge 
da redação da cláusula de equilíbrio constante do artigo 6.º, n.º 1, alínea f), e a cláusula de 
equilíbrio em vigor no artigo 14.º, alínea a), da Diretiva 95/46/CE diverge da do artigo 7.º, 
alínea f).

Alteração 1526
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O titular dos dados tem o direito de se 
opor, em qualquer momento, ao tratamento 
dos seus dados pessoais com base no artigo 
6.º, n.º 1, alíneas d), e) e f).

Or. en
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Alteração 1527
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 1528
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O titular dos dados tem o direito de se 
opor, em qualquer momento, ao tratamento 
dos seus dados pessoais com base no artigo 
6.º, n.º 1, alíneas d) e e).

Or. en
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Alteração 1529
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O titular dos dados tem o direito de se 
opor em qualquer momento, por motivos 
imperiosos e legítimos relacionados com a 
sua situação particular, ao tratamento de 
dados pessoais relacionados consigo, com 
base no artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) e f).

Or. en

Alteração 1530
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

É praticamente impossível, para um titular de dados, argumentar a sua situação particular. 
O titular dos dados deve estar sempre habilitado a opor-se, e o responsável pelo tratamento 
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pode depois demonstrar os seus motivos imperiosos e legítimos que tornam o tratamento 
legal.

Alteração 1531
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1532
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Sempre que os dados pessoais são 
tratados com base no artigo 6.º, n.º 1, 
alínea f), o titular dos dados tem o direito 
de se opor ao tratamento dos seus dados
pessoais. Este direito deve ser 
explicitamente comunicado ao titular dos 
dados de forma compreensível e deve ser 
claramente distinguido de outras 
informações.

Or. de
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Justificação

Bei einer Datenverarbeitung auf Grundlage der Abwägungsklausel in Art. 6 Abs. 1 f) ist zum 
Schutz der Belange des Betroffenen ein bedingungsloses Widerspruchsrecht notwendig. Dies 
gilt insbesondere für die Weitergabe von Kundendaten an Dritte zu Werbezwecken. Die in 
Art. 19 Abs. 2 des Verordnungsvorschlags vorgesehene Re-gelung impliziert eine 
grundsätzliche Zulässigkeit der Datenweitergabe und Daten-nutzung zu Werbezwecken, die 
aus Verbraucher- und Datenschutzsicht kritisch beur-teilt wird und eine Absenkung des 
derzeit in Deutschland geltenden Datenschutzni-veaus zur Folge hätte.

Alteração 1533
Timothy Kirkhope

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1534
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que os dados pessoais são 
tratados para efeitos de comercialização 
direta, o titular dos dados tem o direito de 
se opor ao tratamento dos seus dados 
pessoais tendo em vista essa 

2. O tratamento de dados pessoais para 
efeitos de comercialização direta requer o 
consentimento explícito do titular dos 
dados. Os dados não devem ser cedidos a 
terceiros. A retirada do consentimento 
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comercialização. Este direito deve ser 
explicitamente comunicado ao titular dos 
dados de forma compreensível e deve ser 
claramente distinguido de outras 
informações.

deve ser possível a qualquer momento e a 
título gratuito. Este direito deve ser 
explicitamente comunicado ao titular dos 
dados de forma compreensível e deve ser 
claramente distinguido de outras 
informações.

Or. en

Alteração 1535
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1536
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que os dados pessoais são 
tratados para efeitos de comercialização 
direta, o titular dos dados tem o direito de 
se opor ao tratamento dos seus dados 

2. O tratamento de dados pessoais para 
efeitos de comercialização direta requer o 
consentimento explícito do titular dos 
dados. Os dados não devem ser cedidos a 
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pessoais tendo em vista essa 
comercialização. Este direito deve ser 
explicitamente comunicado ao titular dos 
dados de forma compreensível e deve ser 
claramente distinguido de outras 
informações.

terceiros. A retirada do consentimento 
deve ser possível a qualquer momento e a 
título gratuito. Este direito deve ser 
explicitamente comunicado ao titular dos 
dados de forma compreensível e deve ser 
claramente distinguido de outras 
informações.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão reduziria significativamente o nível de proteção dos dados no 
domínio da comercialização direta em alguns Estados-Membros.

Alteração 1537
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Este direito deve incluir o direito de se 
opor à recolha e utilização de dados 
pessoais obtidos através do 
acompanhamento, em linha, das 
preferências e do comportamento do 
titular dos dados nos sítios Web. Sempre 
que o titular dos dados manifestar o 
direito de se opor por meios técnicos, 
como as definições dos programas de 
navegação, os responsáveis pelo 
tratamento de dados e os subcontratantes 
devem respeitar esse desejo, em 



AM\929505PT.doc 27/170 PE506.164v02-00

PT

consonância com as normas setoriais 
técnicas, e devem obter o consentimento 
do titular dos dados para poderem tratar 
dados pessoais derivados do 
acompanhamento em linha para efeitos 
de comercialização. O consentimento do 
acompanhamento em linha permitirá um 
acompanhamento em linha permanente 
em todos os sítios Web, exceto se o 
consentimento for posteriormente 
revogado pelo titular dos dados.

Or. en

Alteração 1538
Timothy Kirkhope

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1539
Csaba Sógor

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Se for mantida a oposição nos termos 
dos n.os 1 e 2, o responsável pelo 
tratamento deve utilizar os dados pessoais 
em causa apenas para fins históricos, 
estatísticos ou de investigação ou, 
dependendo da opção selecionada, para 
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os apagar.

Or. hu

Justificação

Do ponto de vista dos conjuntos de dados estatísticos que constituem a base de diferentes
tendências e investigação, os dados pessoais em causa continuam a ser relevantes depois do 
fim da relação entre o responsável pelo tratamento e o titular dos dados. Por exemplo: os 
conjuntos de dados históricos relativos a utilizadores de serviços bancários não poderão ser 
compilados se cada banco apagar todos os dados do cliente após o fim da relação comercial.

Alteração 1540
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1541
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Se for mantida a oposição nos termos do 
n.º 1, o responsável pelo tratamento deve 
dar conhecimento ao titular dos dados 
acerca dos motivos imperiosos e legítimos 
que lhe assistem nos termos do n.º 1 ou, 
em caso contrário, deve deixar de usar ou 
tratar de qualquer outra forma os dados 
pessoais em questão. Quando a oposição 
for formulada relativamente ao n.º 2, o 
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responsável pelo tratamento deixa de 
utilizar ou de tratar de outra forma os 
dados pessoais em causa.

Or. es

Alteração 1542
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 1543
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Alteração 1544
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 20 – título

Texto da Comissão Alteração

Medidas baseadas na definição de perfis Medidas baseadas no tratamento 
automatizado 

Or. en

Alteração 1545
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Qualquer pessoa singular tem o direito 
de se opor a ficar sujeita a medidas 
baseadas na definição de perfis, tal como 
disposto no artigo 4.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

O titular dos dados apenas deve ser sujeito a uma medida baseada na definição de perfis se o 
tratamento tiver por base motivos de tratamento lícito e for acompanhado por legislação da 
União ou de um Estado-Membro que estabeleça também medidas adequadas que garantam a 
defesa dos legítimos interesses da pessoa em causa. Qualquer pessoa singular deve ter o 
direito de se opor a ser sujeita a medidas baseadas na definição de perfis.
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Alteração 1546
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Mesmo um tratamento e uma avaliação parcialmente automatizados de determinados factos 
comportam o risco de ignorar aspetos essenciais, e, em consequência disso, a pessoa em 
causa poderá ser significativamente afetada.

Alteração 1547
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

fiabilidade ou comportamento.

Or. en

Justificação

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

Alteração 1548
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1549
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1550
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Qualquer pessoa singular tem o direito 
de não ficar sujeita a uma medida que 
produza um efeito na sua esfera jurídica ou 
que a afete de modo significativo, tomada 
exclusiva ou predominantemente com 
base num tratamento automatizado de 
dados destinado a avaliar determinados 
aspetos da sua personalidade, ou a analisar 
ou prever, em especial, a sua capacidade 
profissional, situação financeira, 
localização, saúde, preferências pessoais, 
fiabilidade ou comportamento. Um 
tratamento automatizado pode incluir a 
aplicação de ferramentas de análise Web,
o controlo para avaliar o comportamento 
do utilizador, a criação de perfis de 
movimento por aplicações móveis ou a 
criação de perfil pessoais por utilizadores 
de redes sociais.
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Or. en

Alteração 1551
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Alteração 1552
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 1553
Timothy Kirkhope

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Qualquer pessoa singular tem o direito 
de não ficar sujeita a uma medida tomada 
exclusivamente com base num tratamento 
automatizado de dados destinado a avaliar 
determinados aspetos da sua personalidade, 
ou a analisar ou prever, em especial, a sua 
capacidade profissional, situação 
financeira, localização, saúde, preferências 
pessoais, fiabilidade ou comportamento, 
sem prejuízo das formas legais e legítimas 
de definição de perfis para uso comercial 
ou para efeitos de prevenção, investigação 
ou repressão de atividade criminosa. 

Or. en

Alteração 1554
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 1555
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1556
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Alteração 1557
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en

Alteração 1558
Alexander Alvaro

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

Texto da Comissão Alteração

2. Sob reserva das outras disposições do 
presente regulamento, uma pessoa só pode 

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

ser sujeita a uma medida baseada na 
definição de perfis, se o tratamento:

Or. en

Alteração 1559
Louis Michel

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1560
Alexander Alvaro

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

Texto da Comissão Alteração

a) For efetuado no âmbito da celebração 
ou da execução de um contrato, sempre 
que o pedido de celebração ou execução 
do contrato, apresentado pelo titular dos 
dados, tiver sido satisfeito ou se tiverem 
sido apresentadas medidas adequadas 
para assegurar a proteção dos interesses 
legítimos da pessoa em causa, 
designadamente o direito de obter 
intervenção humana; ou

Suprimido

Or. en

Justificação

Supressão em conformidade com as alterações ao artigo 20.º, n.º 1 e n.º 2, alínea c).
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Alteração 1561
Sophia in 't Veld

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

Texto da Comissão Alteração

a) For efetuado no âmbito da celebração 
ou da execução de um contrato, sempre 
que o pedido de celebração ou execução 
do contrato, apresentado pelo titular dos 
dados, tiver sido satisfeito ou se tiverem
sido apresentadas medidas adequadas para 
assegurar a proteção dos interesses 
legítimos da pessoa em causa, 
designadamente o direito de obter 
intervenção humana; ou

a) For necessário para a execução de um 
contrato em que o titular dos dados seja 
uma das partes ou para a execução de 
medidas pré-contratuais tomadas a pedido 
do titular dos dados, desde que tenham 
sido apresentadas medidas adequadas para 
assegurar a proteção dos interesses 
legítimos da pessoa em causa, 
designadamente o direito de obter 
intervenção humana; ou

Or. en

Alteração 1562
Françoise Castex

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

Texto da Comissão Alteração

a) For efetuado no âmbito da celebração 
ou da execução de um contrato, sempre 
que o pedido de celebração ou execução do 
contrato, apresentado pelo titular dos 
dados, tiver sido satisfeito ou se tiverem 
sido apresentadas medidas adequadas para 
assegurar a proteção dos interesses 
legítimos da pessoa em causa, 
designadamente o direito de obter 
intervenção humana; ou

a) For necessário para a celebração ou 
execução de um contrato, sempre que o 
pedido de celebração ou execução do 
contrato, apresentado pelo titular dos 
dados, tiver sido satisfeito ou se tiverem 
sido apresentadas medidas adequadas para 
assegurar a proteção dos interesses 
legítimos da pessoa em causa, 
designadamente o direito de obter 
intervenção humana; ou

Or. en
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Alteração 1563
Dimitrios Droutsas

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

Texto da Comissão Alteração

a) For efetuado no âmbito da celebração ou 
da execução de um contrato, sempre que o 
pedido de celebração ou execução do 
contrato, apresentado pelo titular dos 
dados, tiver sido satisfeito ou se tiverem 
sido apresentadas medidas adequadas para 
assegurar a proteção dos interesses 
legítimos da pessoa em causa, 
designadamente o direito de obter 
intervenção humana; ou

a) For efetuado no âmbito da celebração ou 
da execução de um contrato, sempre que o 
pedido de celebração ou execução do 
contrato, apresentado pelo titular dos 
dados, tiver sido satisfeito ou se tiverem 
sido apresentadas medidas adequadas para 
assegurar a proteção dos interesses 
legítimos da pessoa em causa, 
designadamente o direito de receber 
informação significativa acerca da lógica 
utilizada na definição dos perfis e o direito 
de obter intervenção humana; ou

Or. en

Alteração 1564
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

Texto da Comissão Alteração

a) For efetuado no âmbito da celebração ou 
da execução de um contrato, sempre que o 
pedido de celebração ou execução do 
contrato, apresentado pelo titular dos 
dados, tiver sido satisfeito ou se tiverem 
sido apresentadas medidas adequadas para 
assegurar a proteção dos interesses 
legítimos da pessoa em causa, 
designadamente o direito de obter 
intervenção humana; ou

a) For efetuado no âmbito da celebração ou 
da execução de um contrato, sempre que o 
pedido de celebração ou execução do 
contrato, apresentado pelo titular dos 
dados, tiver sido examinado ou se tiverem 
sido apresentadas medidas adequadas para 
assegurar a proteção dos interesses 
legítimos da pessoa em causa, 
designadamente o direito de receber 
informação acerca dos critérios utilizados 
na definição dos perfis e o direito de obter 
intervenção humana; ou

Or. en
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Alteração 1565
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

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

Texto da Comissão Alteração

a) For efetuado no âmbito da celebração 
ou da execução de um contrato, sempre 
que o pedido de celebração ou execução do 
contrato, apresentado pelo titular dos 
dados, tiver sido satisfeito ou se tiverem 
sido apresentadas medidas adequadas para 
assegurar a proteção dos interesses 
legítimos da pessoa em causa, 
designadamente o direito de obter 
intervenção humana; ou

a) For necessário para a celebração ou 
execução de um contrato, sempre que o 
pedido de celebração ou execução do 
contrato, apresentado pelo titular dos 
dados, tiver sido satisfeito ou se tiverem 
sido apresentadas medidas adequadas para 
assegurar a proteção dos interesses 
legítimos da pessoa em causa, 
designadamente o direito de receber 
informação significativa acerca da lógica 
utilizada na definição dos perfis e o 
direito de obter intervenção humana, 
mormente a explicação da decisão tomada 
após tal intervenção; ou

Or. en

Alteração 1566
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

a) For efetuado no âmbito da celebração ou 
da execução de um contrato, sempre que o 
pedido de celebração ou execução do 
contrato, apresentado pelo titular dos 
dados, tiver sido satisfeito ou se tiverem 
sido apresentadas medidas adequadas para 
assegurar a proteção dos interesses 
legítimos da pessoa em causa, 
designadamente o direito de obter 
intervenção humana; ou

a) For efetuado no âmbito da celebração ou 
da execução de um contrato, sempre que o 
pedido de celebração ou execução do 
contrato, apresentado pelo titular dos 
dados, tiver sido satisfeito ou se tiverem 
sido apresentadas medidas adequadas para 
assegurar a proteção dos interesses 
legítimos da pessoa em causa, 
designadamente o direito de obter 
intervenção humana, assim como acordos 
que permitam que o titular dos dados 
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apresente o seu ponto de vista; ou

Or. en

Alteração 1567
Claude Moraes, Glenis Willmott

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) É proibida a definição de perfis que 
tenha por efeito a discriminação contra 
pessoas singulares em razão de origem 
racial ou étnica, opiniões políticas, 
religião ou convicções, filiação sindical, 
orientação sexual ou identidade de género 
ou que conduza a medidas que tenham 
tais efeitos. É proibida a definição de 
perfis no domínio do emprego, 
nomeadamente na inscrição de 
trabalhadores específicos em listas 
negras;

Or. en

Alteração 1568
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) Tiver por base dados sob 
pseudónimo;

Or. en

Alteração 1569
Dimitrios Droutsas
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Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) A definição de perfis não é utilizada 
para identificar ou destacar crianças;

Or. en

Alteração 1570
Alexander Alvaro

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

Texto da Comissão Alteração

b) For expressamente autorizada por 
força da legislação da União ou de um 
Estado-Membro que estabeleça também 
medidas adequadas que garantam a 
defesa dos legítimos interesses da pessoa 
em causa; ou

Suprimido

Or. en

Justificação

Supressão em conformidade com as alterações ao artigo 20.º, n.º 1 e n.º 2, alínea c).

Alteração 1571
Joanna Senyszyn

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

Texto da Comissão Alteração

b) For expressamente autorizada por força 
da legislação da União ou de um Estado-
Membro que estabeleça também medidas 
adequadas que garantam a defesa dos 

b) For expressamente autorizada por força 
da legislação da União ou de um Estado-
Membro e que proteja os interesses 
legítimos dos titulares dos dados e que 
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legítimos interesses da pessoa em causa;
ou

proteja de eventuais discriminações 
resultantes das medidas descritas no n.º 1;

Or. en

Alteração 1572
Axel Voss

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

Texto da Comissão Alteração

b) For expressamente autorizada por força 
da legislação da União ou de um Estado-
Membro que estabeleça também medidas 
adequadas que garantam a defesa dos 
legítimos interesses da pessoa em causa; ou

b) For expressamente autorizada por uma 
base jurídica que estabeleça também 
medidas adequadas que garantam a defesa 
dos legítimos interesses da pessoa em 
causa; ou

Or. en

Alteração 1573
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

Texto da Comissão Alteração

b) For expressamente autorizada por força 
da legislação da União ou de um Estado-
Membro que estabeleça também medidas 
adequadas que garantam a defesa dos 
legítimos interesses da pessoa em causa; ou

b) For autorizada por força da legislação da 
União ou de um Estado-Membro que 
estabeleça também medidas adequadas que 
garantam a defesa dos legítimos interesses 
e dos direitos fundamentais da pessoa em 
causa, incluindo o direito à não-
discriminação; ou

Or. en

Alteração 1574
Louis Michel
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Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) For expressamente autorizada por força 
da legislação da União ou de um Estado-
Membro que estabeleça também medidas 
adequadas que garantam a defesa dos 
legítimos interesses da pessoa em causa; ou

b) For necessário para cumprir a
legislação da União ou de um Estado-
Membro que estabeleça também medidas 
adequadas que garantam a defesa dos 
legítimos interesses da pessoa em causa; ou

Or. en

Alteração 1575
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

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

Texto da Comissão Alteração

b) For expressamente autorizada por força 
da legislação da União ou de um Estado-
Membro que estabeleça também medidas 
adequadas que garantam a defesa dos 
legítimos interesses da pessoa em causa; 
ou

b) For expressamente autorizada por força 
da legislação da União ou de um Estado-
Membro e que proteja os interesses 
legítimos dos titulares dos dados e que 
proteja de eventuais discriminações 
resultantes das medidas descritas no n.º 1; 
ou

Or. en

Alteração 1576
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

Texto da Comissão Alteração

(b) For expressamente autorizada por força 
da legislação da União ou de um Estado-
Membro que estabeleça também medidas 
adequadas que garantam a defesa dos 
legítimos interesses da pessoa em causa;

(b) For autorizada por força da legislação 
da União ou de um Estado-Membro que 
estabeleça também medidas adequadas que 
garantam a defesa dos legítimos interesses 
da pessoa em causa;
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Or. pl

Alteração 1577
Sophia in 't Veld

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1578
Alexander Alvaro

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) Tiver por base os motivos previstos no 
artigo 6.º do presente regulamento e for 
acompanhado por legislação da União ou 
de um Estado-Membro que estabeleça 
também medidas adequadas que 
garantam a defesa dos legítimos interesses 
da pessoa em causa.

Or. en

Justificação

O titular dos dados apenas deve ser sujeito a uma medida baseada na definição de perfis se o 
tratamento tiver por base motivos de tratamento lícito e for acompanhado por legislação da 
União ou de um Estado-Membro que estabeleça também medidas adequadas que garantam a 
defesa dos legítimos interesses da pessoa em causa. Qualquer pessoa singular deve ter o 
direito de se opor a ser sujeita a medidas baseadas na definição de perfis.
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Alteração 1579
Wim van de Camp

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) For lícito, em conformidade com o
artigo 6.º, n.º 1, alíneas a) a f), do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 1580
Joanna Senyszyn

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) Tiver por base o consentimento do 
titular dos dados, sob reserva das condições 
estabelecidas no artigo 7.º, e de garantias 
adequadas, designadamente proteção 
eficaz contra eventuais discriminações 
resultantes das medidas descritas no 
n.º 10.

Or. en

Alteração 1581
Dimitrios Droutsas

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

Texto da Comissão Alteração

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

titular dos dados, sob reserva das condições 
estabelecidas no artigo 7.º, e de garantias 
adequadas, designadamente a 
possibilidade de retirar o consentimento a 
qualquer momento e a proteção eficaz 
contra eventuais discriminações 
resultantes das medidas descritas no n.º 1.

Or. en

Alteração 1582
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) Tiver por base o consentimento do 
titular dos dados, sob reserva das condições 
estabelecidas no artigo 7.º, e de garantias 
adequadas. O responsável pelo tratamento 
dos dados tem de aplicar uma proteção 
eficaz contra eventuais discriminações 
resultantes das medidas descritas no n.º 1. 
Essas medidas devem ter por base 
procedimentos matemático-estatísticos 
reconhecidos cientificamente.

Or. en

Alteração 1583
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1584
Louis Michel

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) For efetuado para fins de controlo e 
prevenção da fraude; ou

Or. en

Alteração 1585
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Em conformidade com o artigo 15.º, n.º 3, da Lei de Proteção de Dados nos Média da 
Alemanha, que incentiva a pseudonimização dos dados e estabelece um quadro legislativo 
claro em matéria de criação de perfis nos domínios, entre outros, da publicidade e dos 
estudos de mercado.
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Alteração 1586
Louis Michel

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

Texto da Comissão Alteração

c-B) For efetuado com base numa 
suspeita devidamente fundamentada de 
crime no detrimento do responsável pelo 
tratamento; ou

Or. en

Alteração 1587
Louis Michel

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

Texto da Comissão Alteração

c-C) For efetuado a fim de avaliar o risco 
e a solvabilidade e de garantir a 
segurança e a fiabilidade dos serviços 
prestados pelo responsável pelo 
tratamento; ou

Or. en

Alteração 1588
Louis Michel

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

Texto da Comissão Alteração

c-D) For necessário para satisfazer o 
interesse legítimo do responsável pelo 
tratamento, em conformidade com o 
artigo 6.º, n.º 1, alínea j-A); ou
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Or. en

Alteração 1589
Louis Michel

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

Texto da Comissão Alteração

c-E) For necessário para a execução de 
uma missão de interesse público ou o 
exercício da autoridade pública de que é 
investido o responsável pelo tratamento 
ou um terceiro a quem os dados sejam 
comunicados; ou

Or. en

Alteração 1590
Louis Michel

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

Texto da Comissão Alteração

c-F) For necessário para prosseguir 
interesses legítimos do responsável pelo 
tratamento ou do terceiro ou terceiros a 
quem os dados sejam comunicados, desde 
que não prevaleçam os interesses 
relacionados com os direitos e liberdades 
fundamentais do titular dos dados; ou

Or. en

Alteração 1591
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – alínea c-G) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-G) For necessário para proteger os 
interesses vitais do titular dos dados.

Or. en

Alteração 1592
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. É proibida a definição de perfis que 
tenha por efeito direto ou indireto a 
discriminação contra pessoas singulares 
em razão de origem racial ou étnica, 
estatuto socioeconómico, opiniões 
políticas, religião ou convicções, filiação e 
atividade sindical, orientação sexual ou 
identidade de género ou que conduza a 
medidas que tenham tais efeitos. É 
proibida a definição de perfil no domínio 
do emprego.

Or. en

Alteração 1593
Sylvie Guillaume, Françoise Castex, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No contexto laboral, não é 
autorizado o tratamento ou a utilização de 
dados para fins de controlo permanente 
dos trabalhadores, definição de perfis dos 
trabalhadores, produção e difusão de 
«listas negras» de trabalhadores, controlo 
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do desempenho e do comportamento ou 
preparação de uma rescisão de contrato 
por motivo de doença. Neste contexto, os 
dados dos candidatos devem ser 
igualmente protegidos.

Or. fr

Alteração 1594
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1595
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. O tratamento automatizado dos dados 
pessoais destinado a avaliar determinados 
aspetos pessoais próprios a uma pessoa 
singular não deve incluir ou gerar dados 
abrangidos pelas categorias especiais de 
dados pessoais referidas no artigo 9.º, sem 
prejuízo das exceções enumeradas no 
artigo 9.º, n.º 2.

Or. en
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Alteração 1596
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1597
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. As atividades de definição de perfis 
relacionadas com uma pessoa singular não 
se devem basear nas categorias especiais de 
dados pessoais referidas no artigo 9.º.

Or. en

Alteração 1598
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1599
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1600
Sophia in 't Veld

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. É proibida a definição de perfis em 
razão de origem racial ou étnica, opiniões 
políticas, religião ou convicções, filiação 
sindical, orientação sexual ou identidade 
de género que tenha um efeito negativo 
nos indivíduos.
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Or. en

Alteração 1601
Manfred Weber

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sem prejuízo de outras disposições a 
nível da UE ou dos Estados-Membros 
para efeitos de aplicação da lei, o 
tratamento automatizado dos dados 
pessoais destinado a criar perfis de 
movimento é proibido.

Or. de

Justificação

Salvo para efeitos de aplicação da lei, designadamente nos casos em que o titular dos dados 
não deu o seu consentimento expresso para esse fim, a recolha ou o tratamento de dados 
pessoais que permita criar perfis de movimento do titular dos dados em causa deve ser 
proibido.

Alteração 1602
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os dados de solvabilidade ou de 
procedimentos de definição de perfis só 
devem poder ser utilizados no âmbito da 
celebração de contratos e no caso de ser 
demonstrado um risco especialmente 
elevado de incumprimento.
Perante a previsão de risco de 
incumprimento, só poderão ser utilizados 
os dados pessoais efetivamente relevantes 
do ponto de vista da solvabilidade da 
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pessoa em causa, tais como problemas 
com pagamentos ou dados relativos a 
insolvências.
No caso de serem utilizados métodos de 
pontuação, estes devem produzir 
resultados cientificamente irrefutáveis.
Os prestadores e os requerentes de dados 
de solvabilidade devem atuar de forma 
transparente. Os consumidores devem, 
entre outros aspetos, ser informados sobre 
os dados utilizados e sobre a aplicação de 
métodos de pontuação. Os dados em 
matéria de solvabilidade devem estar 
corretos e atualizados.
Os dados relativos à saúde não podem ser 
utilizados para efeitos de pontuação.

Or. de

Alteração 1603
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Axel Voss

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. De todo o modo, as crianças não 
podem ser sujeitas a medidas de criação 
de perfis, conforme referido no n.º 1.

Or. en

Alteração 1604
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nos casos previstos no n.º 2, as 
informações a fornecer pelo responsável 

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

Or. en

Alteração 1605
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. As informações a fornecer pelo 
responsável pelo tratamento nos termos do 
artigo 14.º devem incluir informações 
quanto à existência de tratamento para uma 
medida como a referida no n.º 1, e os 
efeitos previstos desse tratamento sobre o
titular dos dados, bem como o resultado 
da análise de riscos da proteção de dados 
mencionada no artigo 33.º, na medida em 
que diga respeito ao titular dos dados

Or. en

Justificação

Os titulares dos dados também devem ser informados acerca dos riscos do tratamento dos 
dados.

Alteração 1606
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. es

Alteração 1607
Stanimir Ilchev

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Nos casos previstos no n.º 2, todo e 
qualquer responsável pelo tratamento deve 
informar, em separado e sem demora, o 
titular dos dados sobre a existência de 
tratamento para as medidas referidas no 
n.º 1, e os efeitos previstos desse 
tratamento sobre o mesmo titular.

Or. de

Justificação

Em casos de definição de perfis, introduz-se a obrigação de informação em separado, que se 
aplica tanto ao responsável direto pelo tratamento dos dados como ao responsável indireto 
pelo tratamento dos dados.

Alteração 1608
Timothy Kirkhope

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nos casos previstos no n.º 2, as 
informações a fornecer pelo responsável 
pelo tratamento nos termos do artigo 14.º 

4. Nos casos previstos no n.º 2, as 
informações a fornecer pelo responsável 
pelo tratamento nos termos do artigo 14.º 



PE506.164v02-00 60/170 AM\929505PT.doc

PT

devem incluir informações quanto à 
existência de tratamento para uma medida 
como a referida no n.º 1, e os efeitos 
previstos desse tratamento sobre o titular 
dos dados.

devem incluir informações quanto à 
existência de tratamento para uma medida 
como a referida no n.º 1.

Or. en

Alteração 1609
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Nos casos previstos no n.º 2, as 
informações a fornecer pelo responsável 
pelo tratamento nos termos dos artigos 14.º 
e 15.º devem incluir informações quanto à 
existência de tratamento para uma medida 
como a referida no n.º 1, incluindo os 
critérios para o tratamento em questão, e 
os efeitos previstos desse tratamento sobre 
o titular dos dados.

Or. en

Alteração 1610
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Nos casos previstos no n.º 2, as 
informações a fornecer pelo responsável 
pelo tratamento nos termos do artigo 14.º 
devem incluir informações quanto à 
existência de tratamento para uma decisão
como a referida no n.º 1.
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Or. en

Alteração 1611
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1612
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1613
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean
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Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1614
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Alteração 1615
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1616
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1617
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados deve ser encarregado de especificar 
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termos do artigo 86.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e as 
condições aplicáveis a medidas adequadas 
que garantam a defesa dos legítimos 
interesses do titular dos dados, em 
conformidade com o n.º 2.

mais concretamente os critérios e as 
condições aplicáveis a medidas adequadas 
que garantam a defesa dos direitos 
fundamentais relativos ao disposto no 
presente artigo, assim como dos legítimos 
interesses do titular dos dados, em 
conformidade com o n.º 2.

Or. en

Alteração 1618
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. No caso de uma criança, não é 
autorizada a definição de perfis, 
independentemente de um eventual 
consentimento dado pelo seu progenitor 
ou representante legal.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão apenas menciona a proibição da definição de perfis no caso das 
crianças no considerando 58. Ao integrar a proibição num artigo, esta torna-se 
juridicamente vinculativa.

Alteração 1619
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 21 – título

Texto da Comissão Alteração

 Limitações Extensões e limitações

Or. de
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Alteração 1620
Alexander Alvaro

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Não existe um motivo justificável para vincular os Estados-Membros a limitar o alcance 
apenas de certas obrigações e direitos.

Alteração 1621
Cornelia Ernst

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. A legislação da União ou dos Estados-
Membros pode limitar, mediante 
disposições legislativas, o alcance das 
obrigações e dos direitos previstos no 
artigo 5.º, alíneas c) e e), nos artigos 11.º a 
13.º e 15.º a 19.º, no artigo 20.º, n.ºs 1, 2 e 
4, e no artigo 32.º, desde que respeite um 
objetivo de interesse público claramente 
definido, seja conforme com o conteúdo 
essencial do direito à proteção de dados 
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pessoais, seja proporcional ao objetivo 
legítimo prosseguido e respeite os direitos 
fundamentais e os interesses do titular dos 
dados, para assegurar:

Or. en

Alteração 1622
Dimitrios Droutsas

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1623
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Os interesses de terceiros devem ser incluídos, na medida do possível, no texto do presente 
regulamento. Os princípios centrais dispostos no artigo 5.º não devem ser suplantados por 
outras leis, mas podem ser mais bem definidos nessas leis.

Alteração 1624
Monika Hohlmeier, Axel Voss

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A fim de reforçar a proteção dos dados pessoais na Europa, o artigo 21.º deve admitir não só 
limitações, mas também extensões dos direitos e obrigações. Deste modo, a lei alemã relativa 
à proteção de dados prevê direitos à informação mais extensos, nomeadamente no que diz 
respeito às agências de notação de crédito e ao marketing direto.

Alteração 1625
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 1626
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) A segurança do Estado;

Or. de

Justificação

Os aditamentos das alíneas a-A) e a-B) afiguram-se necessários no sentido de harmonizar o 
artigo 21.º com o regime aplicável do artigo 13.º da Diretiva 95/46/CE.

Alteração 1627
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea a-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(a-A) A defesa;

Or. de

Justificação

Os aditamentos das alíneas a-A) e a-B) afiguram-se necessários no sentido de harmonizar o 
artigo 21.º com o regime aplicável do artigo 13.º da Diretiva 95/46/CE.

Alteração 1628
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Da segurança do Estado;

Or. en

Alteração 1629
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

b) A prevenção, investigação, deteção e 
repressão de infrações penais;

b) A prevenção, investigação, deteção e 
repressão de infrações penais específicas;

Or. en

Alteração 1630
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(b-A) Na utilização de dados 
pseudoanónimos;

Or. de

Justificação

Os aditamentos das alíneas a-A) e a-B) afiguram-se necessários no sentido de harmonizar o 
artigo 21.º com o regime aplicável do artigo 13.º da Diretiva 95/46/CE.

Alteração 1631
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Da segurança do Estado;

Or. en

Justificação

Apesar de a segurança do Estado não ser governada pelo direito comunitário, é necessário 
clarificar que os responsáveis pelo tratamento dos dados não estão em violação do 
regulamento quando restringem os direitos dos titulares dos dados no interesse da segurança 
do Estado.

Alteração 1632
Alexander Alvaro

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

mercados;

Or. en

Justificação

«Outros interesses públicos» é demasiado amplo, correndo o risco de se tornar numa lacuna 
jurídica.

Alteração 1633
Cornelia Ernst

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) Outros interesses públicos substanciais
da União ou de um Estado-Membro, 
nomeadamente em relação a questões 
monetárias, orçamentais ou fiscais 
importantes;

Or. en

Alteração 1634
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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a proteção da estabilidade e integridade dos 
mercados;

Or. en

Alteração 1635
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) Outros interesses públicos da União ou 
de um Estado-Membro;

Or. en

Alteração 1636
Dimitrios Droutsas

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 1637
Sarah Ludford

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) Outros interesses públicos da União ou 
de um Estado-Membro, nomeadamente um 
interesse económico ou financeiro 
importante da União ou de um Estado-
Membro;

Or. en

Justificação

O interesse público da União ou de um Estado-Membro não se deve limitar a interesses 
económicos e financeiros.

Alteração 1638
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

d) A prevenção, investigação, deteção e 
repressão de violações da deontologia de 
profissões regulamentadas;

Suprimido

Or. en

Alteração 1639
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR



PE506.164v02-00 74/170 AM\929505PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) A proteção das relações 
internacionais;

Or. en

Alteração 1640
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1641
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

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

e) Uma missão de controlo, de inspeção ou 
de regulamentação no âmbito do exercício 
de uma autoridade pública competente, 
nos casos referidos nas alíneas a), b), c) e 
d);

Or. en
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Alteração 1642
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

f) A proteção do titular dos dados ou dos 
direitos e liberdades de outrem.

Suprimido

Or. en

Alteração 1643
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Sigilo profissional e 
confidencialidade entre advogado e 
cliente.

Or. en

Justificação

O sigilo profissional e a confidencialidade entre advogado e cliente enquanto princípios 
desde há muito estabelecidos subjacentes à administração da justiça.

Alteração 1644
Csaba Sógor

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Qualquer medida legislativa referida no 
n.º 1 deve ser necessária e proporcionada 
na sociedade da informação e deve, 
nomeadamente, incluir disposições 
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modalidades de identificação do 
responsável pelo tratamento.

explícitas relativas, pelo menos:

(a) Às finalidades do tratamento;
(b) Às modalidades de identificação do 
responsável pelo tratamento;
(c) Às finalidades e meios específicos do 
tratamento;
(d) Às categorias de pessoas autorizadas a 
tratar os dados;
(e) Ao procedimento a seguir para efetuar 
o tratamento;
(f) às garantias para evitar o abuso;
(g) Ao direito de os titulares dos dados 
serem informados da limitação.

Or. hu

Justificação

Seria igualmente conveniente legitimar a sociedade da informação a este nível, dado tratar-
se de um fator que existe e está em funcionamento. O tratamento de dados está 
inextrincavelmente ligado à sociedade da informação, uma vez que os dados contêm 
informações.

Alteração 1645
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Qualquer medida legislativa referida no 
n.º 1 deve cumprir as normas de 
necessidade e proporcionalidade, em 
conformidade com o artigo 1.º, e deve
incluir disposições explícitas relativas, pelo 
menos, às finalidades do tratamento e às 
modalidades de identificação do 
responsável pelo tratamento.

Or. en
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Alteração 1646
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Alteração 1647
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Qualquer medida legislativa referida no 
n.º 1 deve cumprir as normas de 
necessidade e proporcionalidade, em 
conformidade com o artigo 1.º, e deve
incluir disposições explícitas relativas, pelo 
menos, às finalidades do tratamento e às 
modalidades de identificação do 
responsável pelo tratamento.

Or. en

Alteração 1648
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

2. Qualquer medida legislativa referida no 
n.º 1 deve ser necessária e proporcionada 
numa sociedade democrática e deve, 
nomeadamente, incluir disposições 
explícitas relativas, pelo menos:

a) Às finalidades do tratamento;
b) Às modalidades de identificação do 
responsável pelo tratamento;
c) Às finalidades e meios específicos do 
tratamento;
d) Às categorias de pessoas autorizadas a 
tratar os dados;
e) Ao procedimento a seguir para efetuar 
o tratamento;
f) às garantias para evitar o abuso;
g) Ao direito de os titulares dos dados 
serem informados da limitação.

Or. en

Alteração 1649
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Qualquer medida legislativa referida no 
n.º 1 deve, nomeadamente, incluir 
disposições explícitas relativas às 
finalidades do tratamento, às categorias 
dos dados pessoais tratados, às finalidades 
e meios específicos de tratamento, às 
categorias de pessoas autorizadas a tratar 
os dados, à designação do responsável 
pelo tratamento e às garantias para evitar 
o acesso ou a transferência ilícitos de 
dados.
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Or. en

Alteração 1650
Louis Michel

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os artigos 11.º a 20.º não se aplicam 
sempre que o tratamento de dados 
pessoais seja necessário para permitir que 
o responsável pelo tratamento cumpra 
outras obrigações jurídicas, 
regulamentares e profissionais, 
especialmente no que se refere à 
prevenção de branqueamento de capitais 
e/ou financiamento do terrorismo.

Or. en

Alteração 1651
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 1652
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Uma tal medida legislativa deverá 
conter a obrigatoriedade de informar o 
titular dos dados da restrição do seu 
direito, assim como da possibilidade de 
obter acesso indireto através da 
autoridade nacional de controlo da 
proteção dos dados.

Or. en

Alteração 1653
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Artigo 22 – título

Texto da Comissão Alteração

 Obrigações do responsável pelo 
tratamento

Obrigações e responsabilidade do 
responsável pelo tratamento

Or. en

Alteração 1654
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 1655
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O responsável pelo tratamento adota 
regras internas e executa as medidas 
adequadas para assegurar, e conseguir 
comprovar, de forma transparente, que o 
tratamento dos dados pessoais é realizado 
em conformidade com o presente 
regulamento. A responsabilidade mantém-
se sempre face à  administração.

Or. en

Alteração 1656
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 1657
Wim van de Camp
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Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Deste modo, é possível uma abordagem baseada nos riscos.

Alteração 1658
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O regulamento deve prever flexibilidade suficiente para permitir que as diferentes 
organizações adotem as medidas técnicas e organizativas mais eficazes, em função das suas 
natureza e estrutura.
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Alteração 1659
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O responsável pelo tratamento adota 
regras internas adequadas e executa as 
medidas adequadas para assegurar, e 
conseguir comprovar, que o tratamento dos 
dados pessoais é realizado em 
conformidade com os princípios de 
proteção de dados estabelecidos no
presente regulamento, e que o resultado 
desejado para os titulares dos dados é 
alcançado. 

Or. en

Alteração 1660
Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Tendo em conta a natureza dos dados 
pessoais a tratar, o tipo de organização 
em questão, e considerando as técnicas 
mais recentes, o responsável pelo 
tratamento e o subcontratante aplicam, 
tanto no momento da definição dos meios 
de tratamento como no momento do 
próprio tratamento, medidas técnicas e 
organizativas adequadas e demonstráveis, 
assim como programas de privacidade 
apropriados, para assegurar que o 
tratamento seja conforme com os 
requisitos do presente regulamento, assim 
como a proteção dos direitos do titular dos 
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dados desde a conceção.

Or. en

Alteração 1661
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 1662
Salvatore Iacolino

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O responsável pelo tratamento adota 
regras internas e executa as medidas 
adequadas para assegurar, e conseguir 
comprovar, que o tratamento dos dados 
pessoais é realizado em conformidade com 
o presente regulamento. Essas medidas 
devem ser proporcionais às dimensões do 
responsável pelo tratamento, à natureza 
dos dados tratados e ao impacto desse 
tratamento nos titulares.

Or. it
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Justificação

A presente alteração pretende reiterar a relevância do princípio da responsabilidade das 
empresas na garantia da proteção dos dados pessoais, sem originar encargos administrativos 
demasiado onerosos, nomeadamente para as pequenas e médias empresas.

Alteração 1663
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 1664
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 1665
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 1666
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

a) Conservar a documentação, nos termos 
do artigo 28.º;
b) Aplicar os requisitos de segurança 
previstos no artigo 30.º;
c) Realizar uma avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados, nos termos do 
artigo 33.º;
d) Respeitar as obrigações relativas à 
autorização ou consulta prévias da 
autoridade de controlo, nos termos do 
artigo 34.º, n.ºs 1 e 2;
e) Designar um delegado para a proteção 
de dados, nos termos do artigo 35.º, n.º 1.

Or. en

Justificação

O presente número não traz qualquer mais-valia e não menciona todas as obrigações 
exigidas pelo regulamento. Basta declarar que o responsável pelo tratamento deve adotar 
regras internas e executar as medidas adequadas para assegurar, e conseguir comprovar, 
que o tratamento dos dados pessoais é realizado em conformidade com o presente 
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regulamento.

Alteração 1667
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. As medidas referidas no n.º 1 incluem, 
nestes casos e em conformidade com as 
normas contidas neste capítulo:

Or. es

Alteração 1668
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. Essas medidas incluem, sem limitação:

Or. en

Alteração 1669
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. As medidas previstas no n.º 1 podem 
incluir medidas como:

Or. en
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Alteração 1670
Nils Torvalds

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. As medidas referidas no n.º 1 incluem, 
mas não se limitam a,

Or. en

Alteração 1671
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1672
Nils Torvalds

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Assegurar a supervisão da gestão do 
tratamento de dados pessoais, de modo a 
assegurar a existência, a aplicação e a 
eficácia das medidas técnicas e 
organizativas previstas no n.º 1;



AM\929505PT.doc 89/170 PE506.164v02-00

PT

Or. en

Alteração 1673
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1674
Nils Torvalds

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1675
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

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

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

Or. en

Alteração 1676
Nils Torvalds

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1677
Nils Torvalds

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) Assegurar a existência de 
documentação adequada relativa ao 
tratamento de dados que permita o 
cumprimento das obrigações decorrentes 
do presente regulamento;
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Or. en

Alteração 1678
Wim van de Camp

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) Respeitar as obrigações relativas à 
autorização prévia da autoridade de 
controlo, nos termos do artigo 34.º, n.º 1;

Or. en

Justificação

Tendo em conta a supressão do artigo 34.º. n.º 2, suprimiu-se a referência à consulta prévia.

Alteração 1679
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1680
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

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

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

Or. en

Alteração 1681
Nils Torvalds

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

Texto da Comissão Alteração

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

e) Assegurar a existência de um delegado 
para a proteção de dados, tal como previsto 
no artigo 4.º, ou de outro pessoal que 
disponha dos recursos adequados para 
supervisionar a aplicação das medidas 
definidas no presente artigo e controlar o 
cumprimento do presente regulamento. 
Deve garantir-se a independência 
organizativa desse delegado para a 
proteção de dados ou outro pessoal;

Or. en

Alteração 1682
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Texto da Comissão Alteração

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

(e) Designar um delegado para a proteção 
de dados, nos termos do artigo 35.º, n.º 1,
ou a obtenção e manutenção de uma 
certificação relativamente às políticas de 
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certificação definidas pela Comissão.

Or. es

Alteração 1683
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 1684
Nils Torvalds

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) Assegurar a existência de uma 
sensibilização e de uma formação 
adequadas do pessoal que intervém no 
tratamento de dados e nas decisões a ele 
respeitantes;
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Or. en

Alteração 1685
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 1686
Stanimir Ilchev

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Conservar a documentação, nos termos 
do artigo 14.º;

Or. de

Alteração 1687
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O responsável pelo tratamento deve Suprimido



AM\929505PT.doc 95/170 PE506.164v02-00

PT

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

Or. en

Alteração 1688
Salvatore Iacolino

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. it

Justificação

Esta disposição implica encargos onerosos para o responsável pelo tratamento. Em vez disso, 
deveria prever, de forma equilibrada, critérios de responsabilidade proporcionais às 
dimensões do responsável, à natureza dos dados e ao impacto do referido tratamento.

Alteração 1689
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O responsável pelo tratamento deve 
aplicar mecanismos para verificar a 
eficácia das medidas referidas nos n.ºs 1 e 

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

Or. en

Alteração 1690
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. O responsável pelo tratamento deve 
aplicar mecanismos para verificar a 
eficácia das medidas referidas no n.º 1. 
Sob reserva da sua proporcionalidade, essa 
verificação pode ser realizada por auditores 
independentes internos ou externos.

Or. en

Justificação

Consequência da supressão do n.º 2.

Alteração 1691
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 1692
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. O responsável pelo tratamento deve ser 
capaz de demonstrar a eficácia das 
medidas referidas nos n.ºs 1 e 2. Sob 
reserva da sua proporcionalidade, tal deve 
ser verificado por auditores independentes 
internos ou externos. Uma certificação nos 
termos do artigo 39.º é considerada uma 
verificação adequada.

Or. en

Justificação

Substitui a AM 173 do relator, clarificando que uma certificação ou selo de proteção de 
dados vale como uma verificação de conformidade do responsável pelo tratamento. Trata-se 
de um incentivo à utilização destes selos também pelos subcontratantes e minimiza, por sua 
vez, as obrigações de verificação por parte do responsável pelo tratamento.

Alteração 1693
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Deste modo, é possível uma abordagem baseada nos riscos.

Alteração 1694
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1695
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. O responsável pelo tratamento deve 
aplicar mecanismos para verificar a 
eficácia das medidas referidas nos n.ºs 1 e 
2. 

Or. en
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Alteração 1696
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. O responsável pelo tratamento deve ser 
capaz de demonstrar a eficácia das 
medidas referidas nos n.ºs 1 e 2. Sob 
reserva da sua proporcionalidade, tal deve 
ser verificado por auditores independentes 
internos ou externos.

Or. en

Alteração 1697
Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante devem, a pedido da 
autoridade competente em matéria de 
proteção de dados, comprovar a existência 
de medidas técnicas e organizativas em 
harmonia com as mencionadas nos n.ºs 1 
e 2.

Or. en

Alteração 1698
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

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

3. O responsável pelo tratamento deve 
aplicar mecanismos para verificar a 
adequabilidade e a eficácia das medidas 
referidas nos n.ºs 1 e 2. Sob reserva da sua 
proporcionalidade, essa verificação deve 
ser realizada por auditores independentes 
internos ou externos. O responsável pelo 
tratamento deve publicar regularmente 
relatórios das suas atividades nos termos 
do presente artigo.

Or. en

Alteração 1699
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e 
requisitos adicionais aplicáveis às 
medidas adequadas referidas no n.º 1, 
para além das referidas no n.º 2, às 
condições de verificação e mecanismos de 
auditoria referidos no n.º 3 e aos critérios 
de proporcionalidade previstos no n.º 3, e 
considerar a adoção de medidas 
específicas para as micro, pequenas e 
médias empresas.

Suprimido

Or. en

Alteração 1700
Sari Essayah
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Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e 
requisitos adicionais aplicáveis às 
medidas adequadas referidas no n.º 1, 
para além das referidas no n.º 2, às 
condições de verificação e mecanismos de 
auditoria referidos no n.º 3 e aos critérios 
de proporcionalidade previstos no n.º 3, e 
considerar a adoção de medidas 
específicas para as micro, pequenas e 
médias empresas.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não há, a este respeito, necessidade de poderes delegados.

Alteração 1701
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e 
requisitos adicionais aplicáveis às 
medidas adequadas referidas no n.º 1, 
para além das referidas no n.º 2, às 
condições de verificação e mecanismos de 
auditoria referidos no n.º 3 e aos critérios 
de proporcionalidade previstos no n.º 3, e 
considerar a adoção de medidas 
específicas para as micro, pequenas e 
médias empresas.

Suprimido
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Or. en

Alteração 1702
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e 
requisitos adicionais aplicáveis às 
medidas adequadas referidas no n.º 1, 
para além das referidas no n.º 2, às 
condições de verificação e mecanismos de 
auditoria referidos no n.º 3 e aos critérios 
de proporcionalidade previstos no n.º 3, e 
considerar a adoção de medidas 
específicas para as micro, pequenas e 
médias empresas.

Suprimido

Or. es

Alteração 1703
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e 
requisitos adicionais aplicáveis às 
medidas adequadas referidas no n.º 1, 
para além das referidas no n.º 2, às 
condições de verificação e mecanismos de 
auditoria referidos no n.º 3 e aos critérios 
de proporcionalidade previstos no n.º 3, e 

Suprimido
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considerar a adoção de medidas 
específicas para as micro, pequenas e 
médias empresas.

Or. en

Alteração 1704
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e 
requisitos adicionais aplicáveis às 
medidas adequadas referidas no n.º 1, 
para além das referidas no n.º 2, às 
condições de verificação e mecanismos de 
auditoria referidos no n.º 3 e aos critérios 
de proporcionalidade previstos no n.º 3, e 
considerar a adoção de medidas 
específicas para as micro, pequenas e 
médias empresas.

Suprimido

Or. en

Alteração 1705
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar, após requerer um parecer ao 
Comité Europeu para a Proteção de 
Dados, atos delegados nos termos do artigo 
86.º, a fim de especificar as condições de 
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adequadas referidas no n.º 1, para além 
das referidas no n.º 2, às condições de 
verificação e mecanismos de auditoria 
referidos no n.º 3 e aos critérios de 
proporcionalidade previstos no n.º 3, e 
considerar a adoção de medidas específicas 
para as micro, pequenas e médias 
empresas.

verificação e mecanismos de auditoria 
referidos no n.º 3 e os critérios de 
proporcionalidade previstos no n.º 3, e 
considerar a adoção de medidas específicas 
para as micro, pequenas e médias 
empresas.

Or. en

Alteração 1706
Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e 
requisitos adicionais aplicáveis às
medidas adequadas referidas no n.º 1, 
para além das referidas no n.º 2, às 
condições de verificação e mecanismos de 
auditoria referidos no n.º 3 e aos critérios 
de proporcionalidade previstos no n.º 3, e 
considerar a adoção de medidas 
específicas para as micro, pequenas e 
médias empresas.

4. Um grupo de empresas pode aplicar
medidas técnicas e organizativas 
conjuntas para cumprir as obrigações 
decorrentes do presente regulamento.

Or. en

Justificação

Deverá ser suficiente o cumprimento das obrigações decorrentes do presente regulamento, 
sem limitar as medidas disponíveis para o alcançar; os meios e medidas mais eficazes para 
alcançar os objetivos e cumprir as obrigações do presente regulamento devem ser decididos 
pelos responsáveis pelo tratamento e pelos subcontratantes, desde que sejam adequados e 
desde que o tratamento dos dados pessoais seja manifestamente conduzido em conformidade 
com o presente regulamento.
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Alteração 1707
Frank Engel

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante podem designar o seu 
estabelecimento principal em 
conformidade com o artigo 4.º num dos 
Estados-Membros, em particular se o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante tiverem estabelecimentos 
localizados em mais do que um Estado-
Membro.

Or. en

Alteração 1708
Frank Engel

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. O estabelecimento principal 
designado nos termos do artigo 4.º, ponto 
1, deve ser responsável, perante a 
autoridade de controlo do Estado-
Membro no qual se encontrar esse 
estabelecimento, pela aplicação das 
disposições do presente regulamento por 
todos os estabelecimentos do responsável 
pelo tratamento ou do subcontratante 
dentro do território da União.

Or. en

Alteração 1709
Alexander Alvaro
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Proposta de regulamento
Artigo 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-A
Cumprimento

Tendo em conta as técnicas mais recentes 
e os custos da sua aplicação, o 
responsável pelo tratamento deve adotar 
todas as medidas razoáveis para aplicar 
políticas e procedimentos de cumprimento 
que respeitem persistentemente as opções 
autónomas dos titulares dos dados. Estas 
políticas de cumprimento devem ser 
revistas pelo menos de dois em dois anos e 
atualizadas sempre que necessário.

Or. en

Justificação

A proteção de dados desde a conceção e por defeito, assim como outras medidas e 
tecnologias de reforço da privacidade, apenas são bem-sucedidas se os responsáveis pelo 
tratamento procurarem aplicar políticas e procedimentos de cumprimento que respeitem, 
persistentemente, as opções autónomas dos titulares dos dados.

Alteração 1710
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Tendo em conta os contextos e os riscos 
do tratamento de dados previstos nos 
artigos 5.º-A e 5.º-B, e tendo em conta as 
técnicas mais recentes e os custos da sua 
aplicação, o responsável pelo tratamento 
aplica, tanto no momento de definição dos 
meios de tratamento como no momento do 
próprio tratamento, as medidas e os 
procedimentos técnicos e organizativos 
apropriados para que o tratamento seja 
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dos dados. conforme com os requisitos do presente 
regulamento e garanta a proteção dos 
direitos do titular dos dados.

A proteção dos dados desde a conceção 
deve ter em especial conta a gestão 
completa do ciclo de vida dos dados 
pessoais, desde a recolha, passando pelo 
tratamento, até à eliminação, centrando-
se sistematicamente em garantias 
processuais abrangentes respeitantes à 
precisão, confidencialidade, integridade, 
segurança física e eliminação dos dados 
pessoais.

Or. en

Justificação

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. Este artigo é ainda 
alterado no respeito pelos princípios contextuais e de risco previstos nos artigos 5.º-A (novo) 
e 5.º-B (novo).

Alteração 1711
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Não obstante, o responsável pelo 
tratamento deve ser apenas obrigado a 
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aplicar medidas que sejam proporcionais 
ao risco de tratamento inerente à natureza 
dos dados a tratar.

Or. en

Justificação

Retirado do Parecer-ITRE.

Alteração 1712
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 1713
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Tendo em conta as técnicas mais 
recentes e os custos da sua aplicação, o 
responsável pelo tratamento aplica, tanto 

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

no momento de definição dos fins e dos 
meios de tratamento como no momento do 
próprio tratamento, as medidas e os 
procedimentos técnicos e organizativos 
apropriados para que o tratamento seja 
conforme com os requisitos do presente 
regulamento e garanta a proteção dos
direitos do titular dos dados, em particular 
em relação aos princípios estabelecidos no 
artigo 5.º. Sempre que o responsável pelo 
tratamento tiver levado a efeito uma 
avaliação de impacto na proteção de 
dados nos termos do artigo 33.º, os 
resultados da referida avaliação são tidos 
em conta para efeitos de desenvolvimento 
destas medidas e procedimentos.

Or. en

Justificação

Substitui a AM 176 pelo relator, passando a incluir também os subcontratantes. Os 
responsáveis pelo tratamento e os subcontratantes devem ser sempre obrigados a satisfazer 
as exigências do presente regulamento. Sem a supressão proposta, os responsáveis pelo 
tratamento ou os subcontratantes poderiam evitar facilmente o cumprimento do regulamento, 
alegando custos de aplicação elevados.

Alteração 1714
Joanna Senyszyn

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Tendo em conta as técnicas mais 
recentes e os custos da sua aplicação, o 
responsável pelo tratamento aplica, tanto 
no momento de definição dos meios de 
tratamento como no momento do próprio 
tratamento, após a realização de uma 
avaliação de impacto sobre a proteção de 
dados em conformidade com as 
disposições adotadas nos termos do artigo 
33.º do presente regulamento, as medidas 
e os procedimentos técnicos e 
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organizativos apropriados para que o 
tratamento seja conforme com os requisitos 
do presente regulamento e garanta a 
proteção dos direitos do titular dos dados.

Or. en

Alteração 1715
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1716
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Tendo em conta as técnicas mais 
recentes e os custos da sua aplicação, o 
responsável pelo tratamento aplica, tanto 
no momento de definição dos meios de 
tratamento como no momento do próprio 
tratamento, as medidas e os procedimentos 
técnicos e organizativos apropriados para 

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

conforme com os requisitos do presente 
regulamento e garanta a proteção dos 
direitos do titular dos dados.

Or. en

Alteração 1717
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 1718
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Tendo em conta as técnicas mais 
recentes e os custos da sua aplicação, o 
responsável pelo tratamento aplica, tanto 
no momento de definição dos meios de 
tratamento como no momento do próprio 
tratamento, as medidas e os procedimentos 

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

tratamento, as medidas e os procedimentos 
técnicos e organizativos apropriados para 
que o tratamento seja conforme com os 
requisitos do presente regulamento e 
garanta a proteção dos direitos do titular 
dos dados.

Or. pl

Alteração 1719
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Para promover a sua aplicação 
generalizada em diferentes setores 
económicos, a proteção de dados desde a 
conceção deve ser um pré-requisito para 
os contratos públicos, de acordo com a 
Diretiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa aos contratos públicos, 
e de acordo com a Diretiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à 
coordenação dos processos de 
adjudicação de contratos nos setores da 
água, da energia, dos transportes e dos 
serviços postais (Diretiva «Serviços 
Públicos»).

Or. en

Alteração 1720
Csaba Sógor

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento aplica 
mecanismos que garantam, por defeito, 

2. Sempre que seja dada a possibilidade 
de escolha ao titular dos dados no 
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que apenas são tratados os dados pessoais 
necessários para cada finalidade específica 
do tratamento e, especialmente, que não 
são recolhidos ou conservados para além 
do mínimo necessário para essas 
finalidades, tanto em termos da quantidade 
de dados, como da duração da sua 
conservação. Em especial, esses 
mecanismos devem assegurar que, por 
defeito, os dados pessoais não sejam 
disponibilizados a um número 
indeterminado de pessoas singulares.

contexto do tratamento de dados pessoais,
o responsável pelo tratamento garante que, 
por defeito, que apenas são tratados os 
dados pessoais necessários para cada 
finalidade específica do tratamento e, 
especialmente, que não são recolhidos ou 
conservados para além do mínimo 
necessário para essas finalidades, tanto em 
termos da quantidade de dados, como da 
duração da sua conservação. Em especial, 
esses mecanismos devem assegurar que, 
por defeito, os dados pessoais não sejam 
disponibilizados a um número 
indeterminado de pessoas singulares e que 
a informação na forma de um pedido de 
consentimento relativo à distribuição de 
dados pessoais será obtida.

Or. hu

Justificação

Um pedido de consentimento deve acompanhar todos os casos de distribuição de dados. A 
monitorização através deste método tem por base as observações dos titulares de dados.

Alteração 1721
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Tendo em conta os contextos e os riscos 
do tratamento de dados previstos nos 
artigos 5.º-A e 5.º-B, e tendo em conta as 
técnicas mais recentes e os custos da sua 
aplicação, o responsável pelo tratamento 
aplica mecanismos que garantam, por 
defeito, que apenas são tratados os dados 
pessoais necessários para cada finalidade 
específica do tratamento e, especialmente, 
que não são recolhidos, divulgados ou 
conservados para além do mínimo 
necessário para essas finalidades, tanto em 
termos da quantidade de dados, como da 
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indeterminado de pessoas singulares. duração da sua conservação. Em especial, 
esses mecanismos devem assegurar que, 
por defeito, os dados pessoais não sejam 
disponibilizados a um número 
indeterminado de pessoas singulares.

Or. en

Alteração 1722
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O responsável pelo tratamento garante, 
por defeito, que apenas são tratados os 
dados pessoais estritamente necessários 
para cada finalidade específica do 
tratamento e, especialmente, que não são 
recolhidos, conservados ou tratados para 
além do mínimo necessário para essas 
finalidades, tanto em termos da quantidade 
de dados, como da duração da sua 
conservação. Em especial, esses 
mecanismos devem assegurar que, por 
defeito, os dados pessoais não sejam 
disponibilizados a terceiros e que os 
titulares dos dados estejam em condições 
de controlar a distribuição dos seus dados 
pessoais. A pseudonimização deve ser 
utilizada sempre que possível. 

Or. en

Alteração 1723
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

2. Essas medidas e procedimentos devem:

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

Or. en

Justificação

Retirado do Parecer-ITRE.

Alteração 1724
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento aplica 
mecanismos que garantam, por defeito, que 

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

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

Or. es

Alteração 1725
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Sempre que seja dada a possibilidade 
de escolha ao titular dos dados no quadro 
do tratamento de dados pessoais, o
responsável pelo tratamento e o 
subcontratante, se existir, garantem que, 
por defeito, apenas são tratados os dados 
pessoais necessários para cada finalidade 
específica do tratamento e, especialmente, 
que não são recolhidos ou conservados 
para além do mínimo necessário para essas 
finalidades, tanto em termos da quantidade 
de dados, como da duração da sua 
conservação. Em especial, esses 
mecanismos devem assegurar que, por 
defeito, os dados pessoais não sejam 
disponibilizados a um número 
indeterminado de pessoas singulares e que 
os titulares dos dados estejam em 
condições de controlar a distribuição dos 
seus dados pessoais.
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Or. en

Justificação

Substitui a AM 177 pelo relator, passando a incluir também os subcontratantes. Os 
responsáveis pelo tratamento e os subcontratantes devem ser sempre obrigados a satisfazer 
as exigências do presente regulamento. A primeira parte clarifica o significado de «por 
defeito» (definições que podem ser alteradas pelo titular dos dados), em contraste com 
«conceção» (obrigação geral do responsável pelo tratamento e do subcontratante).

Alteração 1726
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Essas medidas e procedimentos devem:

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

Or. en
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Alteração 1727
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O responsável pelo tratamento garante, 
por defeito, que apenas são tratados os 
dados pessoais necessários para cada 
finalidade específica do tratamento e, 
especialmente, que não são recolhidos ou 
conservados para além do mínimo 
necessário para essas finalidades, tanto em 
termos da quantidade de dados, como da 
duração da sua conservação. Em especial, 
esses mecanismos devem assegurar que, 
por defeito, os dados pessoais não sejam 
disponibilizados a um número 
indeterminado de pessoas singulares e que 
os titulares dos dados estejam em 
condições de controlar a distribuição dos 
seus dados pessoais; a pseudonimização 
deve ser utilizada sempre que possível.

Or. en

Alteração 1728
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento aplica 
mecanismos que garantam, por defeito, que 
apenas são tratados os dados pessoais 
necessários para cada finalidade específica 
do tratamento e, especialmente, que não 
são recolhidos ou conservados para além 
do mínimo necessário para essas 
finalidades, tanto em termos da quantidade 

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

de dados, como da duração da sua 
conservação. Em especial, esses 
mecanismos devem assegurar que, por 
defeito, os dados pessoais não sejam 
disponibilizados a um número 
indeterminado de pessoas singulares. O 
primeiro período não se aplica no que 
respeita ao tratamento de dados que vise o 
cumprimento das obrigações previstas na 
legislação e/ou seja do interesse público, 
na medida em que essa obrigação ou 
missão pretenda maximizar a 
exaustividade de uma base de dados. Tal 
aplica-se, nomeadamente, às listas de 
assinantes de telecomunicações.

Or. en

Alteração 1729
Alexander Alvaro

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Tendo em conta os contextos e os 
riscos do tratamento de dados previstos 
nos artigos 5.º-A e 5.º-B, e tendo em conta 
as técnicas mais recentes e os custos da 
sua aplicação, o responsável pelo 
tratamento deve procurar aplicar 
tecnologias que reforcem a proteção de 
dados por defeito.

Or. en

Alteração 1730
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Na execução das disposições do 
presente regulamento, há que garantir 
que não são impostos requisitos 
obrigatórios sobre as características 
técnicas específicas dos produtos e 
serviços, incluindo terminais ou outros 
equipamentos eletrónicos de 
comunicação, que possam impedir a 
colocação do equipamento no mercado e 
a livre circulação desses equipamentos 
nos Estados-Membros e entre estes.

Or. en

Alteração 1731
Josef Weidenholzer.

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os produtos e serviços distribuídos 
no EEE e intrinsecamente utilizados 
também para tratar dados pessoais devem 
ser designados para permitir aos 
responsáveis pelo tratamento e aos 
subcontratantes, incluindo os 
responsáveis pelo tratamento e 
subcontratantes nos termos do artigo 2.º, 
n.º 2, alínea d), utilizá-los em 
conformidade com o presente 
regulamento.
Os produtos e serviços especialmente 
adaptados para distribuição no EEE 
devem ainda ser objeto de seleção de 
definições por defeito, em conformidade 
com o n.º 2, se tal for razoavelmente 
possível.
Este dever aplica-se aos fabricantes de 
produtos acabados e aos prestadores de 
serviços. Qualquer pessoa que, ao apor o 
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seu nome, marca ou outra característica 
distintiva no produto ou serviço, se 
apresente como seu fabricante, deve ser 
considerada como fabricante.
Se não for possível identificar ou 
responsabilizar o fabricante, este dever 
também é aplicável à pessoa que importou 
produtos para o EEE para distribuição no 
âmbito de atividades profissionais ou que 
distribui esses serviços no EEE.

Or. en

Justificação

A privacidade desde a conceção ou por defeito deve aplicar-se principalmente à entidade que 
determina a conceção, o software e o funcionamento de um sistema. Os responsáveis pelo 
tratamento e os subcontratantes não determinam, frequentemente, a funcionalidade dos 
sistemas de classificação de dados, pelo que os produtores também devem ser vinculados 
pelo presente artigo.

Alteração 1732
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1733
Nils Torvalds
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Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1734
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1735
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Justificação

Considera-se que esta disposição não é necessária e que, por isso, deveria desaparecer do 
texto.

Alteração 1736
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1737
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR
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Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1738
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados será incumbido da tarefa de 
especificar mais concretamente os critérios 
e as exigências aplicáveis às medidas e aos 
mecanismos adequados referidos nos n.ºs 
1, 2 e 2-A, em especial quanto à proteção 
de dados desde a conceção aplicáveis ao 
conjunto dos setores, produtos e serviços, 
em conformidade com o disposto no 
artigo 66.º.

Or. en

Alteração 1739
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1740
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Não há, a este respeito, necessidade de poderes delegados.

Alteração 1741
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode estabelecer normas 
técnicas para as exigências definidas nos 
n.ºs 1 e 2. Os atos de execução 

Suprimido



PE506.164v02-00 126/170 AM\929505PT.doc

PT

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

Or. es

Justificação

O previsto na referida disposição poderia ser alcançado através da documentação de 
catálogos de boas práticas que poderiam ser disponibilizados aos titulares dos dados sem 
necessidade de uma tónica estritamente reguladora.

Alteração 1742
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1743
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. en

Alteração 1744
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1745
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Sempre que vários responsáveis pelo 
tratamento partilharem dados pessoais 
definindo, em conjunto, as finalidades e os 
meios do tratamento de dados pessoais, os 
responsáveis conjuntos pelo tratamento 
devem cumprir igualmente, por acordo, as 
suas obrigações, a fim de respeitarem as 
disposições adotadas em conformidade 
com o presente regulamento, 
nomeadamente no que diz respeito aos 
procedimentos e mecanismos que regulam 
o exercício de direitos do titular dos dados.

Or. en
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Alteração 1746
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Para que os titulares dos dados possam 
exercer o direito de oposição a este 
acordo, é necessário proceder à 
documentação e dar conhecimento prévio 
aos mesmos; caso contrário, os referidos 
direitos podem ser exercidos na íntegra 
relativamente a qualquer dos 
responsáveis, cabendo a estes o encargo 
de assegurar o cumprimento exato das 
prestações estabelecidas legalmente.

Or. es

Justificação

Este artigo poderia perfeitamente propor dois modelos, num quadro flexível que permita aos 
intervenientes no tratamento escolher entre cada um deles. Por um lado, o modelo da 
solidariedade, de forma que o titular dos dados pudesse exercer os seus direitos na íntegra 
relativamente a qualquer um deles, correspondendo aos intervenientes no tratamento o 
encargo de garantir o cumprimento total das obrigações que lhes competem. Por outro lado, 
o modelo da distribuição de responsabilidades a que alude a disposição, mas para que este 
modelo possa afetar as partes interessadas, é necessário que as mesmas conheçam de forma 
clara e precisa perante quem devem exercer cada um dos direitos. Isto implica 
necessariamente uma série de obrigações de documentação e transparência dos acordos.
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Alteração 1747
Stanimir Ilchev

Proposta de regulamento
Artigo 24 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Sempre que um responsável pelo 
tratamento definir em conjunto com outros 
as finalidades, as condições e os meios do 
tratamento de dados pessoais, estes serão 
os responsáveis conjuntos pelo tratamento. 
Na medida em que o presente 
regulamento não imponha quaisquer 
obrigações específicas aos responsáveis 
diretos e indiretos pelo tratamento, estes
devem definir, por acordo, as respetivas 
obrigações, a fim de respeitarem as 
disposições adotadas em conformidade 
com o presente regulamento. Esta situação 
refere-se nomeadamente aos 
procedimentos e mecanismos que regulam 
o exercício de direitos do titular dos dados.

Or. de

Alteração 1748
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 1749
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1750
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál
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Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1751
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na situação referida no artigo 3.º, n.º 2, 
o responsável pelo tratamento designa um 
representante na União.

1. Na situação referida no artigo 3.º, n.º 2, 
o responsável pelo tratamento designa um 
representante da União para agir como 
intermediário entre o titular dos dados, a 
autoridade para a proteção de dados e o 
responsável pelo tratamento de dados do 
país terceiro. 

Or. en

Alteração 1752
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR
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Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Esta obrigação não se aplica a: Suprimido
a) Um responsável pelo tratamento 
estabelecido num país terceiro sempre que 
a Comissão tenha decidido que o país 
terceiro assegura um nível de proteção 
adequado nos termos do artigo 41.º; ou
b) Uma empresa com menos de 250 
trabalhadores; ou
c) Uma autoridade ou um organismo 
público; ou
d) Um responsável pelo tratamento que 
ofereça ocasionalmente bens ou serviços a 
titulares de dados residentes na União.

Or. en

Alteração 1753
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Esta obrigação não se aplica a: Suprimido
a) Um responsável pelo tratamento 
estabelecido num país terceiro sempre que 
a Comissão tenha decidido que o país 
terceiro assegura um nível de proteção 
adequado nos termos do artigo 41.º; ou
b) Uma empresa com menos de 250 
trabalhadores; ou
c) Uma autoridade ou um organismo 
público; ou
d) Um responsável pelo tratamento que 
ofereça ocasionalmente bens ou serviços a 
titulares de dados residentes na União.
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Or. en

Alteração 1754
Cornelia Ernst

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1755
Alexander Alvaro

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

Texto da Comissão Alteração

b) Uma empresa com menos de 250 
trabalhadores; ou

Suprimido

Or. en

Justificação

O artigo é suprimido em conformidade com o artigo 35.º, n.º 1, alínea b), no respeito pelos 
princípios contextuais e de risco previstos nos artigos 5.º-A (novo) e 5.º-B (novo).

Alteração 1756
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Uma empresa com menos de 250 
trabalhadores; ou

Suprimido

Or. en

Alteração 1757
Stanimir Ilchev

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Uma empresa com menos de 250 
trabalhadores; ou

Suprimido

Or. de

Alteração 1758
Françoise Castex, Sylvie Guillaume

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

Texto da Comissão Alteração

b) Uma empresa com menos de 250
trabalhadores; ou

b) Uma empresa com menos de 50
trabalhadores que proceda ao tratamento 
de dados exclusivamente como atividade 
acessória das suas atividades principais e 
se o tratamento não for realizado nas 
categorias especiais de dados pessoais 
mencionadas no artigo 9.º, n.º 1; ou

Or. en

Alteração 1759
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski
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Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma empresa com menos de 250 
trabalhadores; ou

b) Uma empresa com menos de 250 
trabalhadores, exceto se as suas atividades 
principais, independentemente do número 
de trabalhadores, consistirem em 
operações de tratamento que, devido à sua 
natureza, âmbito e/ou finalidade, exijam 
um controlo regular e sistemático dos 
titulares de dados; ou

Or. en

Alteração 1760
Dimitrios Droutsas

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

Texto da Comissão Alteração

b) Uma empresa com menos de 250 
trabalhadores; ou

b) Uma empresa que trate dados pessoais 
relativos a menos de 500 titulares de 
dados por ano, ou uma empresa com 
menos de 250 trabalhadores; ou

Or. en

Alteração 1761
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

b) Uma empresa com menos de 250 
trabalhadores; ou

b) Uma empresa que trate dados pessoais 
relativos a menos de 500 titulares de 
dados por ano; ou

Or. en
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Alteração 1762
Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Uma empresa com menos de 250 
trabalhadores; ou

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

Or. fr

Justificação

Alteração ligada com a alteração proposta no artigo 35.º, n.º 1, alínea b).

Alteração 1763
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Uma empresa com menos de 250 
trabalhadores; ou

(b) Uma empresa com menos de 250 
trabalhadores, a menos que os tratamentos 
que ela efetue sejam considerados de alto 
risco pelas autoridades de controlo, 
devido às suas características, tipo de 
dados ou número de pessoas afetadas; ou

Or. es

Alteração 1764
Carmen Romero López

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Uma empresa com menos de 250 
trabalhadores; ou

(b) O tratamento for efetuado por uma
empresa com 250 trabalhadores ou mais, 
ou relativamente a alguma das categorias 
especiais de dados pessoais referidas no 
artigo 9.º, n.º 1, ou relativamente a dados 
pessoais cujo tratamento possa 
representar um risco económico, laboral 
ou para a reputação do titular dos dados; 
ou

Or. es

Justificação

Acrescenta-se como critério na altura de cumprir a obrigação constante no presente artigo a 
noção do risco no tratamento dos dados, independentemente da dimensão da empresa. 
Considera-se que podem representar um risco considerável para o titular dos dados todos os 
tratamentos de dados pessoais que pertençam a uma das categorias consideradas especiais, 
ou que possam afetar o seu património, as suas relações laborais ou a sua reputação.

Alteração 1765
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Uma empresa com menos de 250 
trabalhadores; ou

(b) Uma empresa com menos de 50 
trabalhadores ou ao tratamento de dados 
de menos de 250 titulares de dados; ou

Or. de

Alteração 1766
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Uma autoridade ou um organismo 
público; ou

Suprimido

Or. en

Alteração 1767
Alexander Alvaro

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

Texto da Comissão Alteração

d) Um responsável pelo tratamento que 
ofereça ocasionalmente bens ou serviços a 
titulares de dados residentes na União.

d) Um responsável pelo tratamento que 
ofereça ocasionalmente bens ou serviços a 
titulares de dados residentes na União, 
desde que trate dados pessoais de menos 
de 5000 titulares de dados durante 
qualquer período de 12 meses 
consecutivos.

Or. en

Justificação

O artigo é alterado no respeito pelo princípio do risco previsto no artigo 5.º-B (novo).

Alteração 1768
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O representante deve estar estabelecido 
num dos Estados-Membros em que 
residam os titulares de dados pessoais que 
são objeto de tratamento no contexto da 
oferta que lhes é feita de bens ou serviços, 

Suprimido
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ou cujo comportamento é controlado.

Or. en

Alteração 1769
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O representante deve estar estabelecido 
num dos Estados-Membros em que 
residam os titulares de dados pessoais que 
são objeto de tratamento no contexto da 
oferta que lhes é feita de bens ou serviços, 
ou cujo comportamento é controlado.

3. O representante deve estar estabelecido 
num dos Estados-Membros em que 
residam os titulares de dados pessoais que 
são objeto de tratamento.

Or. en

Justificação

Em harmonia com o âmbito de aplicação territorial alterado pelo artigo 3.º.

Alteração 1770
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O representante deve estar estabelecido 
num dos Estados-Membros em que 
residam os titulares de dados pessoais que 
são objeto de tratamento no contexto da 
oferta que lhes é feita de bens ou serviços, 
ou cujo comportamento é controlado.

3. O representante deve estar estabelecido 
num dos Estados-Membros em que 
residam os titulares de dados pessoais que 
são objeto de tratamento.

Or. en
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Alteração 1771
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O representante deve estar estabelecido 
num dos Estados-Membros em que 
residam os titulares de dados pessoais que 
são objeto de tratamento no contexto da 
oferta que lhes é feita de bens ou serviços, 
ou cujo comportamento é controlado.

3. O representante deve estar estabelecido 
num dos Estados-Membros em que 
residam os titulares de dados pessoais que 
são objeto de tratamento.

Or. en

Alteração 1772
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1773
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que o tratamento de dados for 
efetuado por sua conta, o responsável pelo 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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tratamento escolhe um subcontratante que 
apresente garantias suficientes de execução 
das medidas e procedimentos técnicos e 
organizativos apropriados, de forma a que 
esse tratamento seja conforme com os 
requisitos do presente regulamento e 
garanta a proteção dos direitos do titular de 
dados, nomeadamente quanto às medidas 
de segurança técnica e medidas 
organizativas que regulam o procedimento 
a realizar, devendo o responsável pelo 
tratamento assegurar o cumprimento dessas 
medidas.

Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 1774
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que o tratamento de dados for 
efetuado por sua conta, o responsável pelo 
tratamento escolhe um subcontratante que 
apresente garantias suficientes de execução 
das medidas e procedimentos técnicos e 
organizativos apropriados, de forma a que 
esse tratamento seja conforme com os 
requisitos do presente regulamento e 
garanta a proteção dos direitos do titular de 
dados, nomeadamente quanto às medidas 
de segurança técnica e medidas 
organizativas que regulam o procedimento 
a realizar, devendo o responsável pelo 
tratamento assegurar o cumprimento dessas 
medidas.

1. Sempre que o tratamento de dados for 
efetuado por sua conta e implicar o 
tratamento de dados que permitam ao 
subcontratante identificar razoavelmente 
o titular dos dados, o responsável pelo 
tratamento escolhe um subcontratante que 
apresente garantias suficientes de execução 
das medidas e procedimentos técnicos e 
organizativos apropriados, de forma a que 
esse tratamento seja conforme com os 
requisitos do presente regulamento e 
garanta a proteção dos direitos do titular de 
dados, nomeadamente quanto às medidas 
de segurança técnica e medidas 
organizativas que regulam o procedimento 
a realizar, devendo o responsável pelo 
tratamento assegurar o cumprimento dessas 
medidas.
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Or. en

Alteração 1775
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que o tratamento de dados for 
efetuado por sua conta, o responsável pelo 
tratamento escolhe um subcontratante que 
apresente garantias suficientes de execução 
das medidas e procedimentos técnicos e 
organizativos apropriados, de forma a que 
esse tratamento seja conforme com os 
requisitos do presente regulamento e 
garanta a proteção dos direitos do titular de
dados, nomeadamente quanto às medidas 
de segurança técnica e medidas 
organizativas que regulam o procedimento 
a realizar, devendo o responsável pelo 
tratamento assegurar o cumprimento 
dessas medidas.

1. Sempre que o tratamento de dados for 
efetuado por sua conta, o responsável pelo 
tratamento escolhe um subcontratante que 
apresente garantias suficientes de execução 
das medidas e procedimentos técnicos e 
organizativos apropriados, de forma que 
esse tratamento seja conforme com os 
requisitos do presente regulamento e 
garanta a proteção dos direitos do titular de 
dados, nomeadamente quanto às medidas 
de segurança técnica e medidas 
organizativas que regulam o procedimento 
a realizar, devendo o responsável pelo 
tratamento zelar pelo cumprimento dessas 
medidas.

Or. de

Alteração 1776
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. A realização de operações de tratamento 
em subcontratação deve ser regulada por 
um contrato ou outro ato jurídico que 
vincule o subcontratante ao responsável 
pelo tratamento, o qual deve ser 
documentado num suporte que o permita 
comprovar, e que preveja, designadamente, 
que o subcontratante:
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Or. es

Alteração 1777
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1778
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál, Renate Sommer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Retirado do Parecer-ITRE.

Alteração 1779
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1780
Alexander Alvaro

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1781
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1782
Louis Michel

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1783
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1784
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál
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Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1785
Louis Michel

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) Determinará as condições para 
recrutar outro subcontratante, tal como a 
necessidade de autorização prévia
específica ou geral do responsável pelo 
tratamento ou a necessidade de um acordo 
escrito que imponha as mesmas 
obrigações ao subcontratante ulterior que 
são impostas ao subcontratante nos 
termos do presente regulamento;

Or. en

Alteração 1786
Carmen Romero López

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

Texto da Comissão Alteração

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

(d) Recrutará outro subcontratante apenas 
mediante autorização prévia do 
responsável pelo tratamento, estando este 
outro subcontratante, subcontratado para 
prestar os serviços de tratamento de dados 
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pessoais, sujeito às mesmas obrigações do 
contrato ou ato jurídico vinculativo entre 
o responsável pelo tratamento e o 
subcontratante original, no que respeita à 
proteção de dados pessoais;

Or. es

Justificação

Pretende-se que, em casos como na computação em nuvem, em que pode haver um 
encadeamento de uma série de subcontratantes diferidos, se mantenham intactas, ao longo de 
todo o tratamento dos dados pessoais, as garantias iniciais a que está sujeito o responsável 
pelo tratamento.

Alteração 1787
Louis Michel

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1788
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1789
Alexander Alvaro

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

Texto da Comissão Alteração

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

e) Fornecerá ao responsável pelo 
tratamento, mediante pedido, as 
informações necessárias para dar resposta 
aos pedidos dos titulares de dados, tendo 
em vista o exercícios dos seus direitos 
previstos no Capítulo III; 

Or. en

Alteração 1790
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1791
Louis Michel

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1792
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál

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

Texto da Comissão Alteração

f) Prestará assistência ao responsável pelo 
tratamento no sentido de garantir o 
cumprimento das obrigações previstas nos 

Suprimido
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artigos 30.º a 34.º.

Or. en

Alteração 1793
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

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

f) Na medida do possível, tendo em conta 
a natureza do tratamento, as informações 
disponibilizadas ao subcontratante e a 
capacidade deste para prestar assistência 
de forma razoável, um acordo sobre a 
forma de garantir o cumprimento das 
obrigações previstas nos artigos 30.º a 34.º;

Or. en

Alteração 1794
Ewald Stadler

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

Texto da Comissão Alteração

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Alteração 1795
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – alínea g)
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1796
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1797
Alexander Alvaro

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

Texto da Comissão Alteração

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

g) Findo o tratamento, entregará todos os 
resultados ao responsável pelo tratamento, 
não procederá a qualquer outro tratamento 
dos dados pessoais e eliminará as cópias 
existentes, sem prejuízo da legislação da 
União ou dos Estados-Membros;

Or. en
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Alteração 1798
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

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

g) Findo o tratamento, entregará todos os 
resultados ao responsável pelo tratamento, 
não procederá a qualquer outro tratamento 
dos dados pessoais e eliminará as cópias 
existentes, sem prejuízo da legislação da 
União ou dos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 1799
Ewald Stadler

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

Texto da Comissão Alteração

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

(g) Findo o tratamento, devolverá todos os 
resultados ao responsável pelo tratamento e 
destruirá os dados arquivados;

Or. de

Alteração 1800
Louis Michel

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

Texto da Comissão Alteração

h) Disponibilizará ao responsável pelo 
tratamento e à autoridade de controlo 
todas as informações necessárias para 
verificar o cumprimento das obrigações 

Suprimido
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previstas no presente artigo.

Or. en

Alteração 1801
Alexander Alvaro

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Supressão em conformidade com o artigo 53.º, n.º 2, onde os poderes de investigação das 
autoridades de controlo são descritos com muito mais pormenor.

Alteração 1802
Jan Philipp Albrecht

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Uma vez que é o responsável pelo tratamento que se responsabiliza pelo tratamento de 
dados, este deverá poder realizar inspeções no local para verificar se o subcontratante está a 
seguir as instruções. Esta alteração tem por base a legislação alemã em matéria de proteção 
de dados e que foi revista após vários escândalos relacionados com a proteção de dados.

Alteração 1803
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1804
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál, Georgios Papanikolaou

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1805
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Justificação

É excessivamente burocrático. Ter de recolher simplesmente todas as instruções por escrito 
pode constituir um encargo desproporcionado, sobretudo se aí também estiverem incluídas as 
instruções que se vão sucedendo depois de concluído o contrato e no âmbito do mesmo. Há 
que ter em conta que, em determinados âmbitos, as instruções podem suceder-se diariamente 
e em quantidades muito elevadas. Além disso, normalmente, as instruções operativas são 
enviadas de forma eletrónica, ficando assim perfeitamente documentadas e, por fim, esta é 
uma questão que interessa basicamente à relação entre o responsável pelo tratamento e o 
subcontratante, mas que não tem necessariamente de afetar diretamente a segurança e a 
privacidade.

Alteração 1806
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1807
Axel Voss
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Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante conservam um documento 
escrito com as instruções do responsável 
pelo tratamento e as obrigações do 
subcontratante referidas no n.º 2. Neste 
caso, os requisitos do Capítulo II estão 
cumpridos para o subcontratante se o 
responsável pelo tratamento os cumprir.

Or. en

Alteração 1808
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1809
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1810
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 1811
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

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

4. Se um subcontratante proceder ao 
tratamento de dados pessoais de forma
diferente da que foi definida nas instruções 
do responsável pelo tratamento, o 
subcontratante é considerado responsável 
pelo tratamento quanto a esse tratamento.

Or. en

Justificação

Sempre que vários responsáveis pelo tratamento partilharem dados pessoais definindo, em 
conjunto, as finalidades e as condições do tratamento de dados pessoais, os responsáveis 
conjuntos pelo tratamento devem cumprir igualmente, por acordo, as suas obrigações, a fim 
de respeitarem as disposições adotadas em conformidade com o presente regulamento, 
nomeadamente no que diz respeito aos procedimentos e mecanismos que regulam o exercício 
de direitos do titular dos dados.

Alteração 1812
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Se um subcontratante proceder ao 
tratamento de dados pessoais de forma 
diferente da que foi definida nas instruções 
do responsável pelo tratamento, o 
subcontratante é considerado responsável 
pelo tratamento quanto a esse tratamento, 
ficando sujeito às disposições aplicáveis 
aos responsáveis conjuntos pelo tratamento 
estabelecidas no artigo 24.º, sem prejuízo 
da responsabilidade em que o responsável 
pelo tratamento possa ter incorrido no 
cumprimento das suas obrigações.

Or. es
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Justificação

Parece que, em determinados casos, pode ocorrer uma concorrência de responsabilidades 
que teria de ser mencionada. Com efeito, sem prejuízo da hipótese de os excessos do 
responsável poderem fazer com que este seja pessoalmente obrigado e responsável pelo 
tratamento («ultra vires»), não se pode descartar a existência eventual de uma culpa «in 
vigilando» do principal.

Alteração 1813
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Se um subcontratante proceder ao 
tratamento de dados pessoais de forma 
diferente da que foi definida nas instruções 
do responsável pelo tratamento, o 
subcontratante é considerado responsável 
pelo tratamento quanto a esse tratamento.

Or. en

Alteração 1814
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Sempre que um subcontratante trate 
dados a coberto de pseudónimo, não faz 
diferença para os direitos e obrigações do 
subcontratante se é o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante que 
possui a ligação para os identificadores 
pessoais que permitem que os dados sejam 
atribuídos a um titular.
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Or. en

Justificação

O tratamento apenas de dados a coberto de pseudónimo, sem uma ligação aos identificadores 
pessoais, não pode ser utilizado como desculpa pelos subcontratantes.

Alteração 1815
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1816
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e 
requisitos aplicáveis às responsabilidades, 
funções e atribuições de um 

Suprimido
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subcontratante, em conformidade com o 
n.º 1, bem como às condições que 
facilitem o tratamento de dados pessoais a 
nível de um grupo de empresas, em 
especial para efeitos para efeitos de 
controlo e de apresentação de relatórios.

Or. es

Justificação

É excessivo. Se se considerar imprescindível, deveria ser desenvolvido no próprio texto do 
Regulamento.

Alteração 1817
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1818
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

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

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1819
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1820
Louis Michel
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Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1821
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 1822
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 1823
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

 O subcontratante, bem como qualquer 
pessoa que, agindo sob a autoridade do 
responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante, tenha acesso a dados 
pessoais, só pode proceder ao seu 
tratamento mediante instruções do 
responsável pelo tratamento, exceto se tal 
for exigido pela legislação da União ou de 
um Estado-Membro.

O subcontratante, bem como qualquer 
pessoa que, agindo sob a autoridade do 
responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante, tenha acesso a dados 
pessoais, deve manter a confidencialidade 
dos dados pessoais e só pode proceder ao 
seu tratamento mediante instruções do 
responsável pelo tratamento, exceto se tal 
for exigido pela legislação da União ou de 
um Estado-Membro.

Or. en
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Alteração 1824
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

 O subcontratante, bem como qualquer 
pessoa que, agindo sob a autoridade do 
responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante, tenha acesso a dados 
pessoais, só pode proceder ao seu 
tratamento mediante instruções do 
responsável pelo tratamento, exceto se tal 
for exigido pela legislação da União ou de 
um Estado-Membro.

O subcontratante, bem como qualquer 
pessoa que, agindo sob a autoridade do 
responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante, tenha acesso a dados 
pessoais, só pode proceder ao seu 
tratamento mediante instruções do 
responsável pelo tratamento, em 
conformidade com o artigo 6.º.

Or. en

Alteração 1825
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

Documentação Suprimido
1. Cada responsável pelo tratamento e 
cada subcontratante, bem como, caso 
exista, o representante do responsável 
pelo tratamento, mantêm a documentação 
de todas as operações de tratamento de 
dados efetuadas sob a sua 
responsabilidade. 
2. Essa documentação deve consistir, pelo 
menos, nas seguintes informações:
a) Nome e contactos do responsável pelo 
tratamento, ou de qualquer responsável 
conjunto pelo tratamento ou 
subcontratante conjunto e, caso exista, do 
representante;
b) Nome e contactos do responsável pela 
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proteção dos dados, caso existam;
c) Finalidades do tratamento, incluindo 
os interesses legítimos do responsável pelo 
tratamento, sempre que o tratamento se 
basear no artigo 6.º, n.º 1, alínea f);
d) Descrição das categorias de titulares de 
dados e das categorias de dados pessoais 
que lhes digam respeito; 
e) Destinatários ou categorias de 
destinatários dos dados pessoais, 
incluindo os responsáveis pelo tratamento 
a quem são comunicados esses dados 
pessoais para efeitos dos interesses 
legítimos que prosseguem;
f) Se for caso disso, as transferências de 
dados para um país terceiro ou uma 
organização internacional, incluindo o 
nome desse país terceiro ou dessa 
organização internacional e, no caso de 
transferências referidas no artigo 44.º, n.º 
1, alínea h), a documentação que 
comprove a existência das garantias 
adequadas;

g) Uma indicação geral dos prazos 
fixados para o apagamento das diferentes 
categorias de dados; 
h) Descrição dos mecanismos referidos no 
artigo 22.º, n.º 3;
3. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante, bem como, caso exista, o 
representante do responsável pelo 
tratamento, disponibilizam a 
documentação existente à autoridade de 
controlo, quando por esta solicitado.
4. As obrigações referidas nos n.ºs 1 e 2 
não se aplicam aos responsáveis pelo 
tratamento e aos subcontratantes 
seguintes: 
a) Pessoas singulares que tratem dados 
pessoais sem qualquer fim comercial; ou 
b) Empresas ou organismos com mais de 
250 assalariados que tratem dados 
pessoais unicamente no âmbito de uma 



AM\929505PT.doc 167/170 PE506.164v02-00

PT

atividade acessória da sua atividade 
principal.
5. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e 
requisitos aplicáveis à documentação 
referida no n.º 1, para ter em conta, 
nomeadamente, as obrigações do 
responsável pelo tratamento e do 
subcontratante e, caso exista, do 
representante do responsável pelo 
tratamento.
6. A Comissão pode elaborar formulários 
normalizados para a documentação 
referida no n.º 1. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

A documentação apenas pela documentação não é prática. Foram inseridos, nos requisitos 
em matéria de avaliação do impacto do artigo 33.º, os requisitos necessários que ainda não 
são exigidos nos termos do artigo 14.º.

Alteração 1826
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

Documentação Suprimido
1. Cada responsável pelo tratamento e 
cada subcontratante, bem como, caso 
exista, o representante do responsável 
pelo tratamento, mantêm a documentação 
de todas as operações de tratamento de 
dados efetuadas sob a sua 
responsabilidade. 
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2. Essa documentação deve consistir, pelo 
menos, nas seguintes informações:
a) Nome e contactos do responsável pelo 
tratamento, ou de qualquer responsável 
conjunto pelo tratamento ou 
subcontratante conjunto e, caso exista, do 
representante;
b) Nome e contactos do responsável pela 
proteção dos dados, caso existam;
c) Finalidades do tratamento, incluindo 
os interesses legítimos do responsável pelo 
tratamento, sempre que o tratamento se 
basear no artigo 6.º, n.º 1, alínea f);
d) Descrição das categorias de titulares de 
dados e das categorias de dados pessoais 
que lhes digam respeito; 
e) Destinatários ou categorias de 
destinatários dos dados pessoais, 
incluindo os responsáveis pelo tratamento 
a quem são comunicados esses dados 
pessoais para efeitos dos interesses 
legítimos que prosseguem;
f) Se for caso disso, as transferências de 
dados para um país terceiro ou uma 
organização internacional, incluindo o 
nome desse país terceiro ou dessa 
organização internacional e, no caso de 
transferências referidas no artigo 44.º, n.º 
1, alínea h), a documentação que 
comprove a existência das garantias 
adequadas;
g) Uma indicação geral dos prazos 
fixados para o apagamento das diferentes 
categorias de dados; 
h) Descrição dos mecanismos referidos no 
artigo 22.º, n.º 3;
3. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante, bem como, caso exista, o 
representante do responsável pelo 
tratamento, disponibilizam a 
documentação existente à autoridade de 
controlo, quando por esta solicitado.
As obrigações referidas nos n.ºs 1 e 2 não 
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se aplicam aos responsáveis pelo 
tratamento e aos subcontratantes 
seguintes: 
a) Pessoas singulares que tratem dados 
pessoais sem qualquer fim comercial; ou 
b) Empresas ou organismos com mais de 
250 assalariados que tratem dados 
pessoais unicamente no âmbito de uma 
atividade acessória da sua atividade 
principal.
5. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e 
requisitos aplicáveis à documentação 
referida no n.º 1, para ter em conta, 
nomeadamente, as obrigações do 
responsável pelo tratamento e do 
subcontratante e, caso exista, do 
representante do responsável pelo 
tratamento. 
6. A Comissão pode elaborar formulários 
normalizados para a documentação 
referida no n.º 1. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

Excessivamente prescritivo.

Alteração 1827
Stanimir Ilchev

Proposta de regulamento
Artigo 28 – título

Texto da Comissão Alteração

Documentação Obrigação de documentação do 
subcontratante
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Or. de

Justificação

Uma vez que as obrigações de documentação pelo responsável pelo tratamento já se 
encontram reguladas no artigo 14.º, aqui será apenas regulada a obrigação de 
documentação do subcontratante. No entanto, esta obrigação de documentação do 
subcontratante está relacionada com a obrigação de documentação do ordenante, com vista 
a evitar trabalho adicional que poderá advir da aplicação de normas diferentes.

Alteração 1828
Stanimir Ilchev

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Cada subcontratante mantém a 
documentação de todas as operações de 
tratamento de dados efetuadas sob a sua 
responsabilidade.

Or. de


