
 

Eurodeputados aprovam novas regras sobre
proteção dos dados pessoais
 
O Parlamento Europeu aprovou hoje o pacote legislativo (um regulamento e uma
diretiva) sobre a proteção dos dados pessoais. O regulamento visa garantir que os
cidadãos tenham um maior controlo sobre os seus dados, dar mais clareza e segurança
jurídica às empresas e sujeitar as transferências para países fora da UE a requisitos
mais apertados. A diretiva inclui regras sobre o tratamento de dados no âmbito da
prevenção da criminalidade.
 
As regras europeias sobre a proteção de dados pessoais - que datam de 1995, uma era em
que menos de 1% dos europeus utilizavam a Internet - têm de ser atualizadas para responder
aos progressos tecnológicos,  à  globalização e aos novos métodos de recolha,  acesso e
utilização dos dados. O objetivo desta reforma é reforçar o controlo dos cidadãos sobre os seus
dados.
 
Os dados pessoais compreendem quaisquer informações respeitantes a uma pessoa, quer
digam respeito à sua vida privada, profissional ou pública. Pode tratar-se de um nome, uma
fotografia, um endereço de correio eletrónico, informações bancárias, mensagens publicadas
em redes sociais, informações médicas ou do endereço IP do seu computador.
 
O pacote legislativo hoje aprovado pelo Parlamento Europeu aplica-se à utilização de dados
pelo setor privado, pela administração pública e pelas autoridades de aplicação da lei.
 
As regras da UE serão aplicáveis a todas as empresas que oferecem produtos e serviços aos
consumidores europeus, independentemente de os respetivos servidores se situarem dentro ou
fora da UE.
 
A reforma regula, entre outros temas, o consentimento do titular, o direito ao apagamento dos
dados ("direito a ser esquecido"), o direito à portabilidade, o direito de ser informado sobre as
violações de dados pessoais, a transferência de dados para países fora da UE e as sanções
aplicáveis às empresas. As empresas que violem as regras poderão ter de pagar multas até
4% do seu volume de negócios anual.
 
As novas regras serão aplicáveis dentro de dois anos.
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Contactos 
 
 

Textos aprovados
Regulamento relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de
dados pessoais e à livre circulação desses dados e revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento
Geral sobre a Proteção de Dados)
Diretiva relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de
dados pessoais pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, investigação,
deteção ou repressão de infrações penais ou execução de sanções penais

Para saber mais
Nota informativa do Serviço de Imprensa do PE sobre o pacote relativo à proteção de dados

Intervenção de eurodeputados portugueses no debate
Ana Gomes (S&D)

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Rikke ULDALL
COMM - PRESS

(+32) 2 28 42976 (BXL)
(+33) 3 881 72033 (STR)
(+32) 498 98 32 57
@EP_Justice
rikke.uldall@europarl.europa.eu
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http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5419-2016-REV-1/pt/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5419-2016-REV-1/pt/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5419-2016-REV-1/pt/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5418-2016-REV-1/pt/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5418-2016-REV-1/pt/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5418-2016-REV-1/pt/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/20160413BKG22980/QA-new-EU-rules-on-data-protection-put-the-citizen-back-in-the-driving-seat
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/plenary/search-by-speaker/results?speakerId=28306
https://twitter.com/EP_Justice
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