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REGULAMENTO GERAL DA PROTEÇÃO DE DADOS 

(REGULAMENTO 2016/679) 

 

 

Com a entrada em vigor do RGPD fica particularmente salvaguardada a protecção dos 

dados pessoais das pessoas singulares. 

Essa salvaguarda implica o cumprimento escrupuloso da legislação no sentido da 

recolha, guarda e tratamento dos dados pessoais facultados pelos particulares. 

 Autorização para a utilização dos dados deverá ser feita de forma informada, livre, 

prévia e expressa.  

Só com o cumprimento destes requisitos poderá tal consentimento ser válido. 

  

Que Direitos se devem assegurar ao titular dos dados? 

 Direito de acesso; 

 Direito de rectificação e apagamento; 

 Direito de portabilidade dos dados; 

 Direito de oposição e decisões individuais automatizadas; 

 

Ao que agora foi dito cabe acrescentar que nunca deverá ser excedido o propósito 

para o qual foram recolhidos os dados pessoais, e assim caso seja necessário 

efectuar novo tratamento posterior de forma incompatível com o propósito inicial 

(nomeadamente para efeitos de marketing ou campanhas promocionais), deverá ser 

de imediato efectuada uma nova recolha, ou solicitado um novo consentimento.  

É imperioso que durante o tratamento dos dados, estes sejam mantidos em 

segurança. Esta segurança inclui a protecção contra o tratamento não autorizado ou 

ilícito e contra a sua perda, destruição ou danificação acidental. 

 

No caso de detecção de violação dos dados pessoais que estão à sua guarda, as 

empresas deverão notificar em primeiro lugar a CNPD (Comissão Nacional 

Protecção de Dados), se possível até 72h após o incidente (ou detecção do mesmo). 
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A CNPD deverá assegurar a aplicação das coimas, sendo que estas terão em 

consideração vários aspectos como a gravidade e duração da infracção, assim como o 

carácter negligente ou não da mesma. 

 

No pior dos casos, ou seja, negligência nos procedimentos, não notificação e não 

colaboração, a infracção será punida com a coima mais grave, até 20 milhões de 

Euros ou, até 4 % do volume de negócios anual a nível mundial, consoante o 

montante que for mais elevado. 

 


