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Segurança Digital e Privacidade – Introdução 

Proposta de Regulamento Relativo à Protecção de Dados  

 

“This reform will greatly simplify the regulatory environment and will substantially reduce the 

administrative burden. We need to drastically cut red tape, do away with all the notification 

obligations and requirements that are excessively bureaucratic, unnecessary and ineffective. 

Instead, we will focus on those requirements which really enhance legal certainty. 

(…) 

A recent survey across the EU found that while 62% of people trust banks to protect their 

data, 35% do not. These figures mean there is no room for complacency for the banking 

sector.  

(…)” 

 

Comissária Viviane Reding, BBA (British Bankers' Association) Data Protection and 

Privacy Conference, London, 20 June 2011 
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Segurança Digital e Privacidade – Introdução 

• Regulamento revoga a actual directiva de 1995; 

 

• Aplicabilidade directa nos 28 Estados Membros; 

 

• Pretende remover divergências na implementação da Directiva em cada 

Estado membro e diminuir em €2,3 mil milhões os custos administrativos 

com a implementação do regime de protecção de dados pelas empresas nos 

vários Estados Membros, em particular por parte das PME; 

 

• Retira o foco da notificação administrativa das operações de tratamento de 

dados e coloca a ênfase na responsabilização dos operadores económicos; 
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Segurança Digital e Privacidade – Introdução 

• Sistema one stop shop para as Autoridades de Protecção de Dados. Os 

bancos apenas terão de interagir com a autoridade do país onde têm 

estabelecimento principal, embora os cidadãos possam sempre queixar-se à 

autoridade do seu pais; 

 

• Direito amplo de acesso aos seus dados, nomeadamente de portabilidade 

dos dados de um banco para outro (portabilidade dos dados); 

 

• Direito ao esquecimento e a obrigação do responsável notificar todos 

aqueles a que enviou dados da necessidade de proceder ao seu 

apagamento; 

 

• O regulamento aplica-se a empresas fora da Europa mas cujo mercado que 

pretendam servir seja o europeu; 
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Segurança Digital e Privacidade – Introdução 

 

• Cooperação entre autoridades de controlo; 

 

• Reforço do poder das autoridades de protecção de dados; 

 

• Vai incrementar custos dos bancos com compliance; 

 

• Necessário uma especial reorganização interna para integrar novos 

procedimentos. 
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Segurança Digital e Privacidade – Novidades 

com Impacto na Banca 

 

Obrigações em destaque: 

 

• Conservar documentação relacionada com tratamentos; 

 

• Aplicar os requisitos de segurança; 

 

• Notificação de violação de dados 

 

• Realizar uma avaliação de impacto sobre a protecção de dados 

 

• Designar um delegado para a protecção de dados 
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Segurança Digital e Privacidade – Nível 

Reforçado de Compliance  

A - Documentação 

 

• Responsável pelo tratamento e cada subcontratante devem manter 

documentadas todas as operações de tratamento de dados efectuadas sob 

a sua responsabilidade. Cada banco terá de implementar procedimentos de 

reporte interno e registo de operações e identificação das suas características 

essenciais . 

 

B - Segurança do Tratamento – Principio Geral 

 

• Responsável pelo tratamento e subcontratante aplicam as medidas técnicas 

e organizativas necessárias para assegurar um nível de segurança adaptado 

aos riscos que o tratamento representa e à natureza dos dados pessoais a 

proteger, atendendo às técnicas mais recentes e aos custos resultantes da sua 

aplicação. 
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Segurança Digital e Privacidade – Nível 

Reforçado de Compliance  

C - Notificação da violação de dados pessoais à autoridade de controlo  

  

• O responsável pelo tratamento notifica da violação de dados pessoais a 

autoridade de controlo, sem demora injustificada e sempre que possível, o 

mais tardar 24 horas após ter tido conhecimento da mesma.  

 

• Deverá nessa notificação: 

(a) Descrever a natureza de violação dos dados, incluindo categorias e o 

número de titulares de dados afectados; 

(b) Comunicar contactos do delegado para a protecção de dados ou de 

outro ponto de contacto onde possam ser obtidas informações 

adicionais; 

(c) Recomendar medidas destinadas a atenuar os eventuais efeitos 

adversos; 

(d) Descrever as consequências da violação de dados pessoais; 
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Segurança Digital e Privacidade – Nível 

Reforçado de Compliance  

C - Notificação da violação de dados pessoais à autoridade de controlo   

 

(e) Descrever as medidas propostas ou adoptadas pelo responsável pelo 

tratamento para remediar a violação de dados pessoais. (Artigo 31.º) 

 

• Se o prazo de 24 horas não for cumprido deve ser dada justificação razoável. 

 

• O subcontratante alerta e informa o responsável pelo tratamento 

imediatamente após a detecção de uma violação de dados pessoais. 

 

• O responsável pelo tratamento documenta qualquer violação de dados 

pessoais, incluindo os factos, os respectivos efeitos e a medida de reparação 

adoptada. A documentação deve permitir à autoridade de controlo verificar o 

respeito do disposto em matéria de obrigações de reporte.  

 

(Artigo 31.º) 
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Segurança Digital e Privacidade – Nível 

Reforçado de Compliance  
D - Comunicação de uma violação de dados pessoais ao titular dos dados  

  

• ´deve ocorrer quando a violação de dados pessoais for susceptível de 

afectar negativamente a protecção dos dados pessoais ou a 

privacidade do titular dos dados; 

 

•  o responsável, após a notificação a autoridade de controlo, comunica a 

violação de dados pessoais à pessoa em causa sem demora injustificada. 

 

• A comunicação descreve a natureza da violação dos dados pessoais e 

incluir, pelo menos, a identidade e contactos do delegado para a protecção 

de dados e recomendar medidas destinadas a atenuar eventuais efeitos 

adversos. 

 

• Comunicação não obrigatória se o responsável demonstrar cabalmente, a 

contento da autoridade de controlo, que tomou medidas de protecção 

tecnológica adequadas e que estas foram aplicadas. (Artigo 32.º) 
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Segurança Digital e Privacidade – Nível 

Reforçado de Compliance  

E - Avaliação de impacto sobre a protecção de dados  

 

• É obrigatória uma avaliação de impacto quando as operações de tratamento 

apresentem riscos específicos para os direitos e liberdades dos titulares de 

dados em virtude da sua natureza, do seu âmbito ou da sua finalidade.  

 

• O responsável ou o subcontratante devem  avaliar os riscos que o 

tratamento implica e aplicar medidas que os atenuem.  

 

• Medidas devem assegurar um nível de segurança adequado, atendendo aos 

conhecimentos técnicos disponíveis e ao custo da sua aplicação em função 

dos riscos e da natureza dos dados a proteger.  

 

• Aquando da adopção de normas técnicas e medidas organizacionais 

destinadas a assegurar a segurança do tratamento, a Comissão deve 

promover a neutralidade tecnológica, a interoperabilidade e a inovação e, 

se necessário, cooperar com os países terceiros 

 

          

Sociedade Rebelo de Sousa 

& Advogados Associados,RL 

2 

Departamento | Department 

M&A, SOCIETÁRIO E COMERCIAL 

C 



Segurança Digital e Privacidade – Nível 

Reforçado de Compliance  

E - Avaliação de impacto sobre a protecção de dados  

 

• Operações sujeitas a avaliação de impacto avaliação sistemática de uma 

pessoa visando analisar nomeadamente a sua situação financeira, baseada 

num processo automatizado e com base no qual são adoptadas medidas que 

produzem efeitos jurídicos relativamente à pessoa em causa ou que a afectam 

de forma significativa; 

 

• A avaliação inclui, pelo menos, uma descrição geral das operações de 

tratamento previstas, a avaliação dos riscos, as medidas previstas para 

fazer face aos riscos, as garantias, medidas de segurança e os 

mecanismos para assegurar a protecção dos dados e demonstrar a 

conformidade com o  regulamento. (Artigo 33.º) 
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Segurança Digital e Privacidade – Nível 

Reforçado de Compliance  

F - Designação do delegado para a protecção de dados  

 

• Designado pelo responsável pelo tratamento e subcontratante com 250 

assalariados (ii) ou com actividades principais que constituam operações de 

tratamento que, pela natureza, âmbito e/ou finalidade, exijam um controlo 

regular e sistemático dos titulares de dados. 

 

• Escolhido com base no mérito (qualidades profissionais, conhecimentos 

especializados no domínio da legislação e das práticas a nível da protecção de 

dados e capacidade para cumprir as suas funções). 

 

• Outras funções profissionais que incumbam ao delegado devem ser 

compatíveis com as atribuições e funções dessa pessoa na qualidade de 

delegado para a protecção de dados e não impliquem um conflito de 

interesses. 

 

• Designação por período mínimo de dois anos, renovável.  

 (Artigo 35.º) 
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Segurança Digital e Privacidade – Nível 

Reforçado de Compliance  

F - Designação do delegado para a protecção de dados 

 

• No decurso do seu mandato, o delegado para a protecção de dados apenas 

pode ser exonerado se tiver deixado de cumprir as condições exigidas para 

o exercício das suas funções: 

 

• Pode ser empregado do banco ou exercer as suas funções com base num 

contrato de prestação de serviços, mas terá de ter estatuto especifico, com 

protecção reforçada. O nome e os contactos do delegado são comunicados à 

autoridade de controlo e ao público. 

 

• Podem ser contactados por titulares de dados sobre todos os assuntos 

relacionados com o tratamento dos seus dados pessoais e receber destes 

solicitações para exercício dos direitos que lhe confere o regulamento. (Artigo 

35.º) 
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Coimas Muito Significativas  

Coimas até 1 000 000 EUR (pessoas singulares) ou até 2% do volume de 

negócios mundial anual da empresa infractora, aplicáveis, entre outros casos, a 

quem, de forma intencional ou negligente: 

 

• Proceda ao tratamento de dados pessoais sem fundamento jurídico ou não 

respeite uma oposição; 

 

• Não adopte regras internas ou não execute medidas adequadas para 

assegurar e comprovar o respeito de obrigações de conservação de 

documentação, segurança no tratamento, avaliação de impacto, designação 

de delegado para a protecção de dados, protecção de dados desde a 

concepção e por defeito, etc.; 

 

• Não assinale ou não notifique uma violação de dados pessoais, ou não 

notifique de forma atempada ou completa a violação de dados à autoridade de 

controlo ou ao titular dos dados; 
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Coimas Muito Significativas 

• Não realize uma avaliação de impacto sobre a protecção de dados ou efectue 

o tratamento de dados pessoais sem autorização prévia ou consulta prévia da 

autoridade de controlo; 

 

• Não designe um delegado para a protecção de dados ou não assegure as 

condições para o cumprimento das suas funções. 

 

A estas coimas, acresce eventual responsabilidade criminal.  

 

No âmbito do sector bancário, o risco reputacional e de imagem é muito 

elevado. Tendo em conta as novas obrigações de reporte em caso de violação de 

dados pessoais, a sanção para o banco atingido que representa a perda da 

confiança dos seus depositantes poderá ser muito significativa. 
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Preparar a Entrada em Vigor do Novo 

Regulamento 

 

 

- Envolvimento de vários níveis de decisão no seio da instituição bancaria; 

 

- Avaliar em profundidade como está estruturado o negócio em termos de 

fluxos de dados pessoais e identificar bem as finalidades para as quais os 

dados são tratados. É fundamental ter o conhecimento preciso daquilo que se 

recolhe, como se recolhe, onde se encontra alojado e como é protegido. 

 

- Manter um registo interno permanente destes tratamentos, bem como uma 

lista de tratamentos em outsourcing, e uma cópia dos contratos com 

prestadores de serviços que envolvam o processamento de dados.  

 

- Estabelecer um grupo interno, incluindo IT, Marketing, Recursos Humanos ou 

Compliance, de modo a não perder a visão global do negócio e de como o 

mesmo evolui; 
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Preparar a Entrada em Vigor do Novo 

Regulamento 

 

 

• Nomear um delegado para a Protecção de Dados; 

 

• Definição dos termos em que o delegado para a protecção de dados deverá 

ser associado a todas as matérias relacionadas com a protecção de dados. 

 

• Realizar outros controles importantes, ao nível da revisão das políticas de 

privacidade, da análise da adequação e proporcionalidade dos dados 

tratados às finalidades desses tratamentos, procedimentos de acesso dos 

titulares dos dados e de exercício de direitos, definição da informação a 

fornecer as diferentes categorias de titulares dos dados; 

 

• O novo regime do regulamento determina alterações contratuais com 

fornecedores, principalmente em regime de outsourcing, determinadas pela 

entrada em vigor do Regulamento, pelo que deverá existir um registo 

centralizado. 
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Obrigado | Thank you. 
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PORTO (*) 

R. Tenente Valadim, nº215,  

4100-479  

T. +351 22 543 2610 | F. +351 22 543 2611 


