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O DIREITO A SER
ESQUECIDO:
um estudante austríaco de
direito solicitou todas as informações
que uma rede social conservava a
seu respeito no seu perfil. A rede
social enviou-lhe 1 224 páginas
de informação, com fotografias,
mensagens e textos colocados na sua
página durante vários anos, alguns
dos quais pensava já ter eliminado.
Este estudante percebeu que o sítio
recolhia muito mais informações
pessoais do que ele imaginava e que
as informações que tinha eliminado,
e de que o sítio não necessitava,
continuavam a ser armazenadas.

QUAIS SÃO OS PROBLEMAS
COLOCADOS PELAS REDES
SOCIAIS?
As redes sociais constituem um
instrumento precioso para manter
contacto com os amigos, a família
e os colegas de trabalho, mas
também apresentam o risco de
as nossas informações pessoais,
fotografias e comentários poderem
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ser vistos por mais pessoas do que
imaginavamos. Em alguns casos,
podem ter consequências financeiras e
psicológicas e prejudicar a reputação
dos utilizadores. Uma grande maioria
dos europeus (71 %) considera que a
divulgação de dados pessoais ocupa um
lugar cada vez mais importante na vida
moderna. Ao mesmo tempo, mais de
seis utilizadores em dez declaram não
confiar nas empresas de telefonia fixa e
móvel, nem os fornecedores de serviços
Internet (62 %) ou nas empresas em
linha (63 %). Estes cidadãos consideram
que não controlam totalmente os dados
que lhes dizem respeito.

EM QUE CONSISTEM AS
ALTERAÇÕES?
As novas regras reforçam o direito a
ser esquecido, permitindo-nos obter a
supressão dos nossos dados pessoais
se já não quisermos que sejam tratados
e não houver motivo legítimo para que
uma organização os conserve. Cabe
aos responsáveis pelo tratamento
de dados provar que necessitam
de os conservar e não ao utilizador
demonstrar que a recolha dos dados
já não é necessária. Os prestadores de
serviços devem ter em conta o princípio

Justiça
e Consumidores

Atitudes em relação à proteção
de dados
»» 71 % dos europeus consideram que a
divulgação de informações pessoais ocupa
um lugar cada vez mais importante na vida
moderna.
»» Como razão mais importante para a divulgação
dessas informações referem-se: a realização
de um pagamento em linha (46 %), a entrega
de um produto encomendado (44 %) e o
acesso a um serviço (36 %).
»» Na sua maioria, as pessoas temem que
as empresas da Internet utilizem as suas
informações pessoais para adaptar a
publicidade.
»» Apenas um quinto dos inquiridos afirmam
estarem sempre bem informados sobre as
condições de recolha de dados e as suas
eventuais utilizações quando são solicitados a
fornecer informações pessoais em linha.
»» Um pouco mais de quatro em dez utilizadores
das redes sociais em linha não tentaram
mudar os parâmetros relativos à vida privada.
»» Cerca de um quarto das pessoas que não
mudaram os seus parâmetros relativos à vida
privada, não o fizeram porque confiam que os
sítios definem os parâmetros adequados.
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da proteção dos dados por defeito,
o que significa que as configurações
predefinidas devem ser as que
garantem uma maior confidencialidade
da vida privada. As empresas serão
obrigadas a informar o utilizador,
de forma tão clara, compreensível e
transparente quanto possível, sobre o
modo como os seus dados pessoais
serão utilizados, permitindo-lhe decidir,
com conhecimento de causa, que dados
pretende partilhar. Estas informações
podem ser acompanhadas de ícones
normalizados de fácil compreensão.
A reforma da proteção dos dados
facilitará o acesso aos nossos próprios
dados e conferir-nos-á direito à
portabilidade dos dados, o que significa
que será mais fácil transferirmos
os nossos dados pessoais de um
prestador de serviços para outro.
Assegurará também que, quando os
utilizadores autorizam as empresas
a utilizar os seus dados pessoais,
esse consentimento é dado mediante
uma ação positiva clara e com
total conhecimento do que está em
causa. Desta forma, os utilizadores
conservarão o controlo dos dados que
lhes dizem respeito, o que contribuirá
para promover a confiança no ambiente
em linha.

PORQUE É ESTA REFORMA
POSITIVA PARA A ECONOMIA
DIGITAL?
É essencial assegurar um nível elevado
de proteção dos dados para aumentar
a confiança das pessoas nos serviços
em linha e na economia digital em
geral. As preocupações relacionadas
com a confidencialidade dos dados
pessoais são um dos principais motivos
para as pessoas não adquirirem bens
e serviços na Internet. Tendo em conta
que o setor da tecnologia representa
diretamente 20% do crescimento global
da produtividade na Europa e atrai
40% do investimento total destinado
ao setor, a confiança dos indivíduos nos
serviços em linha é vital para estimular
o crescimento económico na UE.

O crescimento da globalização dos
fluxos de dados e o crescimento da
computação em nuvem criam o risco
de as pessoas deixarem de controlar
os seus dados em linha. As novas
regras permitirão que os utilizadores
controlem os seus dados pessoais e
reforçarão a confiança nos meios de
comunicação social, nas compras em
linha e na comunicação em geral.

Quais são as principais alterações?

»» Reforçar o direito a ser esquecido para ajudar as pessoas a gerirem melhor os
riscos associados à proteção de dados em linha. Se uma pessoa pretender que os
seus dados pessoais deixem de ser tratados e não houver motivos legítimos para a
sua conservação, os dados serão suprimidos. As regras visam conferir às pessoas
os meios para fazerem valer os seus direitos; não visam apagar factos passados,
reescrever a história ou limitar a liberdade de imprensa.
»» Garantir um acesso fácil dos cidadãos aos seus próprios dados pessoais.
»» Estabelecer o direito de uma pessoa transferir gratuitamente os seus dados
pessoais de um prestador de serviços para outro (portabilidade dos dados).
»» Assegurar que o consentimento deve ser dado mediante uma declaração ou uma
ação positiva clara, quando esta é utilizada como base jurídica para o tratamento
dos dados.

Perguntas?

»» Reforçar a responsabilidade e a responsabilização de quem trata os dados através
da designação de responsáveis pela proteção de dados nas empresas, cujas
atividades principais consistem no tratamento de dados pessoais em grande escala
e nos princípios da «privacidade implícita» e da «privacidade desde a conceção»
para garantir que os bens e os serviços integram, desde a fase de conceção,
parâmetros e salvaguardas adequadas em matéria de proteção de dados.

http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm
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