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Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)
Abertura – Pedro Lima

Pedro Lima
05 de Abril de 2018

O novo Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia vai
entrar em vigor em maio de 2018 e é a maior alteração às leis de
privacidade em mais de vinte anos.

Vai obrigar a uma mudança significativa na forma como as empresas
recolhem e tratam os dados pessoais, obrigando à implementação de
mecanismos de controlo e de capacidades de gestão para garantir

a privacidade dos dados pessoais que sejam recolhidos.

© GS1 2017

O que é o RGPD
O novo Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia
entra em vigor em maio de 2018 e é a maior alteração às leis de privacidade
em mais de vinte anos.

Vai obrigar a uma mudança significativa na forma como todas as empresas
recolhem e tratam os dados pessoais, obrigando à implementação de
mecanismos de controlo e de capacidades de gestão para garantir

a privacidade dos dados pessoais que sejam recolhidos.
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Aplicação e sanções
A aplicação da norma será acompanhada por um regulador e as empresas que
não implementem medidas de compliance serão alvo de coimas

que podem ir de 20 milhões de Euros até 4% do volume de negócios
e sanções de natureza civil e criminal

“Atualmente, na Europa, só se verificam coimas ao mesmo nível na lei da

concorrência.“
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Âmbito
O RGPD respeita ao tratamento de informações relativas a pessoas
singulares por uma organização.
Cobre todos os dados suscetíveis de identificar um indivíduo: nome,
morada, NIF, etc, mesmo que indiretamente: IP de um PC de acesso, etc.
Abrange todas as operações envolvendo dados pessoais, tais como a
recolha, registo, estruturação, conservação, alteração, recuperação, consulta,

utilização, divulgação por transmissão, comparação ou interconexão, limitação,
apagamento ou destruição.
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O regulamento em contexto

Legislação em vigor há mais de 20 anos
a nível nacional e europeu
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Mudanças mais relevantes
• Mudança do paradigma de regulação externa, para autorregulação
• Deveres de informação e de obtenção de consentimento explícito
• Reforço dos direitos dos titulares dos dados (p.e. direito de eliminação)
• Dever de notificação em caso de violações de dados pessoais
• Obrigação de conservação de um registo das atividades de tratamento
• Imposição do tratamento dados numa lógica privacy by design e by default
• Designação de encarregado da proteção de dados (Data Protection Officer)
Mas então o que é necessário fazer ?
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Dra. Mariana Ferreira
BAPTISTA, MONTEVERDE & ASSOCIADOS Sociedade de Advogados

Como atuar a menos de 2 meses da aplicação do RGPD
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Recordando: as mudanças mais relevantes são
• Mudança do paradigma de regulação externa, para autorregulação
• Deveres de informação e de obtenção de consentimento explícito
• Reforço dos direitos dos titulares dos dados (p.e. direito de eliminação)
• Dever de notificação em caso de violações de dados pessoais
• Obrigação de conservação de um registo das atividades de tratamento
• Imposição do tratamento dados numa lógica privacy by design e by default
• Designação de encarregado da proteção de dados (Data Protection Officer)
Mas então o que é necessário fazer ?
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Todas as empresas tratam dados pessoais ?

DADOS PESSOAIS

FUNCIONÁRIOS

CLIENTES

RESTANTES
EXTERNOS
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Alguns exemplos de questões
• É possível não pedir autorização de recolha e tratamento de alguns dados pessoais ?
• Quais os dados que não posso pedir ou recolher ?

• Como tratar a lista dos nomes dos filhos dos funcionários para a festa de natal ?
• Ao criar uma folha excel a partir de outras fontes, estamos a criar uma nova base de
dados ?
• Podemos mostrar a foto dos colaboradores na intranet ?
• Se tiver um serviço externo de contabilidade / jurídico / cobranças / tratamento de
informação, como devo proceder ?
• Se houver transmissão de dados para o estrangeiro, como proceder ?

Sempre que haja dados pessoais, assumir que estão sujeitos ao RGPD
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Quando podem ser tratados os dados pessoais ?

Fonte: Soc. Advogados Morais Leitão (adaptado)
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Avaliar grau de cumprimento do RGPD

Avaliar o grau de
cumprimento do GDPR,
analisando o tratamento
dos dados pessoais dos
três principais grupos de
titulares
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Avaliar cumprimento do RGPD

FUNCIONÁRIOS

CLIENTES

RESTANTES
EXTERNOS

© GS1 2017

AGENDA
1. Por onde começar
2. Caso prático - GS1
3. Mitigar o risco

© GS1 2017

19

Em Maio de 2017 colocámos a questão

Tendo a GS1 um “negócio” B2B
será que precisa mesmo de um
projeto RGPD ?
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Resposta : sim

DADOS PESSOAIS

FUNCIONÁRIOS

CLIENTES

RESTANTES
EXTERNOS
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Na GS1 o que pode estar em questão ?
• É preciso pedir autorização para recolha dos dados dos associados ?
• No caso de um ENI, os dados são pessoais ou da empresa ?
• E se alguém se recusar a fornecer os dados ?
• O que fazer aos dados dos associados que já temos em nossa posse ?
• Em que circunstâncias podemos contatar um associado ?
• Precisamos de pedir autorização para fazer uma campanha de marketing ?
• Podemos tratar os dados para efeitos estatísticos ?
• Podemos contatar os associados no caso de uma promoção ?
• Precisamos de um código de conduta ?
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Adaptar a GS1 ao RGPD obrigou a atuar num
vasto conjunto de áreas…
Garantir cumprimento das
normas legais

Implementar a estrutura, nomear
responsável pela proteção de dados
e definir regras e atribuições

Treinar as pessoas
e garantir divulgação
Áreas
de
Intervenção
Inventariar e definir
mecanismos de gestão

Implementar e monitorizar
processos e procedimentos

Assegurar preparação e cumprimento dos
requisitos, e automatizar o processo

© GS1 2017

O que implicou intervir nas dimensões de
organização, processos, e dados e sistemas

Processos e Procedimentos
A identificação e desenho dos processos no
contexto do RGPD é fundamental para o
compliance
• Rever
• Desenhar
• Implementar

Cumprimento da RGPD
Identificação dos suportes legais necessários
ao cumprimento da lei
• Rever
• Adequar
• Elaborar

Organização

Organização, Recursos Humanos e Governação
Aspectos de natureza das áreas organizacionais,
nomeadamente no que concerne a resposabilidade
sobre privacidade dos dados, estrutura hierárquica,
caracterização orgânica e funcional, e formação
• Estruturar
• Formar e informar
• Responsabilizar

Processos

Dados e
sistemas

Bases de Dados e Sistemas
As bases de dados e os sistemas são o principal
foco de atuação, e suportam aos processos de
negócio. Fundamental:
• Confirmar Dados
• Adaptar Sistemas
• Automatizar Registos e Controlos

Legislação
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Concluímos que as adaptações necessárias
obrigariam ao lançamento de um projeto
A dimensão das alterações impõe o desenvolvimento de um processo de

adaptação interna de procedimentos, rotinas e regulamentação, e ainda um
trabalho prévio de auditoria para identificação dos pontos críticos e
necessidades específicas de adaptação.

Identificámos ser necessário atuar de imediato para garantir o
cumprimento do RGPD até Maio de 2018
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Decisão de avançar com projeto

Board da GS1 toma em Julho de 2017

a decisão de avançar com projeto
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Definimos uma abordagem ao RGPD em quatro fases
A metodologia visa garantir e gerir a conformidade com o RGPD e inclui 4 fases,
começando pela identificação da finalidade da recolha de informação

Identificar e caracterizar a
finalidade para tratamentos de
dados pessoais efectuados

Implementar a iniciativas que
assegurem a compliance com GDPR

Avaliar o nível de compliance com
RGPD.

GDPR
Readiness
and
Compliance
Assessment

Definir ações em função do custobenefício das alternativas e do grau
de apetite ao risco
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E um cronograma de projeto em 8 meses
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Equipa de projeto – toda a organização
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Planeámos ao detalhe o envolvimento da organização
FASE 1

Identificar
Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Janeiro

FASE 1 - IDENTIFICAR
Preparação
Kick-off / reunião de arranque
Sessão de divulgação global do RGPD
Recolha de informação - reuniões + entrevistas
CEO
Serviços Digitais & Inovação
Recursos Humanos & Formação GS1
Serviços SupplyChain
Estudos de Níveis de Serviço
IndustryEngagement
ContactCenter
Financeira & Controlo de Gestão
Marketing/ UEN
Planeamento Estratégico & Tecnologia
Standards, Qualidade & Healthcare
Secretariado
Ações de formação para públicos distintos
Board
Management
Customer contact
Geral
Confirmar informação recolhida
Elaboração de relatório com informação recolhida
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Realizámos ações de preparação, divulgação e
diversas reuniões com todas as áreas
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Realizámos ações de preparação, divulgação e
diversas reuniões com todas as áreas (continuação)
✓

2 apresentações pré-arranque aos diretores 1ª linha

✓

1 apresentação pré-arranque aos 2ª linhas

✓

Sessão de preparação com o Advogado Tiago F. Costa (Morais Leitão)

✓

Kick-Off de Projeto

✓

Sessão de divulgação com toda a equipa GS1

✓

Reunião com CEO (Eng. João Guimarães)

✓

Entrevista com Assessora do CEO (Cláudia Oliveira)

✓

Entrevista com Comercial e Serviços Supply Chain (Artur Andrade+Ana Pereira+Mariete Ramos)

✓

Entrevista com Serviços Digitais e Inovação (Nuno Azevedo)

✓

Entrevista com Financeira e Controlo Gestão (M. João Silva+Andreia Caldeira+Tiago)

✓

Entrevista com Recursos Humanos e Formação (Cláudia Martins+R. Oliveira)

✓

Entrevista com Planeamento Estratégico e Tecnologia (Fernando Basílio)

✓

Entrevista com Marketing/UEN (Ana Mira+Rita Caninha)
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Usamos listas de questões e formulários para
inventariação de toda a informação relevante.
1. Inventariação de todo o tipo de dados existentes para avaliar o ciclo de vida dos
dados
2. Que dados ? de onde vêm? qual o formato? onde são guardados? para onde são
transmitidos? quem tem acesso? de que forma acede? qual o propósito principal
para o seu tratamento? qual o tempo de retenção?
3. Existem consentimentos?
4. Quais as tecnologias usadas para processamento, trasmissão, armazenamento, etc.
papel, email, portal, servidores próprios, há teletrabalho? Dispositivos móveis
5. Quais os mecanismos e sistemas de proteção: antivírus, encriptação, firewalls/
VPNs, passowrds, backups
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Registámos a informação em formulários próprios
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E confirmámos se em todos os casos podemos
tratar dados pessoais.
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Exemplos de questões identificadas no projeto
1. Sistema de acompanhamento de associados com moradas de alguns
funcionários
2. Videovigilância (sem gravação de som)
3. Sistema de assiduidade com dados especiais

4. Armário com dossiers em papel, não protegido
5. Procedimento de agendamento de consultas externas num circuito em papel
“visível”

6. Alguns computadores sem encriptação
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Comissão Nacional de Proteção de Dados
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1. Informação aos titulares dos dados
Rever a informação fornecida aos titulares dos dados, por escrito ou por telefone,
no âmbito da recolha de dados, seja esta realizada diretamente junto do titular ou
não.
O regulamento obriga a prestar mais informações do que atualmente,
designadamente a base legal para o tratamento de dados, o prazo de conservação
dos dados e a possibilidade de apresentar queixa junto da CNPD. Dentro das
exigências de maior transparência, ter em atenção que as informações devem ser
prestadas aos cidadãos de forma concisa, inteligível e de fácil acesso, utilizando
uma linguagem clara e simples.
Assim, pode ser necessário reformular impressos, políticas de privacidade e todos
os textos que prestem informação aos titulares dos dados, ao mesmo tempo que
verifica se está efetivamente a fornecer, em todas as situações, a informação
exigida por lei.
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2. Exercício dos direitos dos titulares dos dados
Rever os procedimentos internos de garantia do exercício dos direitos dos
titulares dos dados, atendendo a novas exigências, em especial aos prazos
máximos de resposta. Todo o procedimento deve ser devidamente documentado.
Por outro lado, passou a existir o direito à limitação do tratamento e o direito à
portabilidade, bem como novos requisitos quanto ao direito à eliminação dos
dados e quanto à limitação de tratamento solicitados pelos titulares.
As novas obrigações implicam a manutenção da informação num formato
estruturado, de uso corrente e de leitura automática (quando aplicável), e de
procedimentos eficazes de comunicação com as entidades terceiras a quem
transmitiu os dados, de modo a assegurar o exercício efetivo dos direitos.
Por se tratar de direitos fundamentais dos cidadãos, esta é uma área de
intervenção essencial que requer a maior cautela na sua adaptação às novas
disposições legais.
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3. Consentimento dos titulares dos dados
Verificar a forma e circunstâncias em que foi obtido o consentimento dos
titulares, quando este serve de base legal para o tratamento de dados
pessoais.

O regulamento alarga o conceito de consentimento e introduz novas condições
para a sua obtenção, pelo que é necessário apurar se o consentimento obtido
pelo responsável pelo tratamento respeita todas as novas exigências. Se
assim não for, é imprescindível obter novo consentimento dos titulares dos
dados em conformidade com as disposições do RGPD, sob pena de o
tratamento de dados se tornar ilícito por falta de base legal.
Particular atenção deve ser dada ao consentimento dos menores ou dos seus
representantes legais, considerando as exigências específicas do regulamento
para este efeito.
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4. Dados sensíveis
Avaliar a natureza dos tratamentos de dados efetuados, a fim de apurar quais
os que se podem enquadrar no conceito de dados sensíveis, e
consequentemente se aplicarem condições específicas para o seu tratamento,
relativas à licitude do tratamento, aos direitos ou às decisões automatizadas.
O regulamento veio estender o leque das categorias especiais de dados,
integrando por exemplo os dados biométricos, que passaram a fazer parte do
elenco de dados sensíveis.

Deve analisar também o contexto e a escala destes tratamentos de dados para
verificar se daí decorrem obrigações particulares, tais como a designação de
um encarregado de proteção de dados.
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5.Documentação e registo de atividades de tratamento
Documentar de forma detalhada todas as atividades relacionadas com o
tratamento de dados pessoais, tanto as que resultam diretamente da obrigação
de manter um registo como as relativas a outros procedimentos internos, de
modo a que a organização esteja apta a demonstrar o cumprimento de todas as
obrigações decorrentes do RGPD.
Uma vez que o regulamento prevê que as entidades em regime de
subcontratação, designadas de “subcontratantes”, passem a ter quase as mesmas
obrigações que os responsáveis pelos tratamentos, estando de igual modo
obrigadas a provar que cumprem tudo o que lhes é exigido, a prossecução desta
medida de forma atempada é vital, pois terão de começar do zero.
Esta ação reveste-se de especial relevo no contexto da preparação para a
aplicação do novo regulamento, porque permite fazer o levantamento integrado
do que está a ser feito, permitindo validar o que é necessário corrigir e adaptar.
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6. Contratos de subcontratação
Verificar se os contratos de subcontratação de serviços realizados no âmbito de
tratamentos de dados pessoais contêm todos os elementos exigidos pelo
regulamento.
Apesar de se manterem os princípios já vigentes na atual lei de proteção de
dados, o RGPD veio especificar o conteúdo dos contratos de subcontratação,
impondo a introdução de um vasto conjunto de informações. Assim, será muito
provável que os contratos existentes necessitem de ser modificados para
respeitar os termos do regulamento. Tal requer algum tempo, se houver várias
subcontratações, pelo que é conveniente aprontar esta análise.
Quando houver lugar a sub-subcontratação, compete ao subcontratante verificar
se detém as autorizações respetivas dos responsáveis pelo tratamento, exigidas
expressamente pelo novo regulamento; caso contrário, deve obtê-las até maio de
2018.
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7. Encarregado de proteção de dados
Preparar a designação de um encarregado de proteção de dados (DPO) com a
antecedência devida, até porque este poderá desempenhar um papel fulcral
neste período de transição para garantir que a organização cumpre todas as
obrigações legais desde o início da aplicação do regulamento.
Além das situações previstas no regulamento em que a organização está
obrigada a designar um encarregado de proteção de dados, como é o caso das
entidades públicas, o responsável pelo tratamento e o subcontratante podem
sempre, mesmo não se encontrando no momento em nenhuma das
circunstâncias exigíveis, decidir ter um encarregado de proteção de dados na
sua organização, pelas evidentes vantagens que tal pode significar para o nível
de cumprimento das obrigações.
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8. Medidas técnicas, organizativas e segurança
Rever políticas e práticas da organização à luz das novas obrigações do
regulamento, e adotar as medidas técnicas e organizativas adequadas e
necessárias para assegurar e poder comprovar que todos os tratamentos de
dados efetuados estão em conformidade com o RGPD a partir do momento da sua
aplicação.
Nessa avaliação, deve ter em conta a natureza, âmbito, contexto e finalidades dos
tratamentos de dados, bem como os riscos que deles podem decorrer para os
direitos e liberdades dos cidadãos.
Esta apreciação permite ainda tomar as medidas necessárias para confirmar um
nível de segurança do tratamento adequado, que garanta designadamente a
confidencialidade e a integridade dos dados e que previna a destruição, perda e
alterações acidentais ou ilícitas ou, ainda, a divulgação ou acesso não autorizados
de dados.
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9. Proteção de dados desde a conceção
Avaliar rigorosamente o tipo de tratamentos de dados que tenha projetado
realizar num futuro próximo, para analisar a sua natureza e contexto e os
potenciais riscos que possam comportar para os titulares dos dados, de modo a
aplicar os princípios da proteção de dados desde a conceção e por defeito.
Embora estes princípios já fossem aplicados no âmbito do princípio da qualidade
dos dados, o RGPD vem expressamente prever a sua adoção no momento da
definição dos meios de tratamento e no momento do próprio tratamento de
dados, pelo que deve ser equacionada a sua aplicação atempada.
A fim de decidir sobre as medidas mais ajustadas, seja tendentes à
pseudonimização, à minimização dos dados, ao cumprimento dos prazos de
conservação da informação ou à acessibilidade dos dados, deve ter em devida
conta as características do tratamento e os efeitos que este pode ter nos direitos
dos cidadãos.
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10. Notificação de violações de segurança
Adotar procedimentos para lidar com casos de violações de dados pessoais,
designadamente na deteção, identificação e investigação das circunstâncias,
medidas mitigadoras, circuitos da informação entre responsável e subcontratante,
envolvimento do encarregado de proteção de dados e notificação à CNPD,
atendendo aos prazos prescritos no regulamento.
Nem todas as violações devem ser reportadas à autoridade de controlo, apenas
aquelas que sejam suscetíveis de resultar num risco para os direitos dos titulares.
Todavia, todas as violações devem ser devidamente documentadas conforme
preceituado no regulamento.
Também nalguns casos, em que possa resultar um elevado risco para os titulares,
é exigido que estes sejam notificados, pelo que deve ser analisado desde logo o
tipo de tratamentos de dados realizados e o potencial risco que pode ocorrer em
caso de uma violação de segurança.
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Questões

© GS1 2017

49

