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As autoridades europeias
responsáveis pela proteção
dos dados descobriram que
um serviço cartográfico
que disponibiliza vistas panorâmicas
de ruas tinha recolhido dados
pessoais através de redes Wi-Fi sem
proteção, enquanto tirava fotografias
em várias cidades europeias. Esta
descoberta suscitou diferentes
reações por parte das autoridades:
algumas exigiram a destruição
imediata dos dados enquanto outras
solicitaram a sua conservação a
título de prova. Além disso, as vias de
recurso escolhidas pelas autoridades
variaram consoante o Estado-Membro
da UE: umas aplicaram multas
à empresa, outras não tomaram
qualquer medida. Esta divergência de
abordagens relativamente à mesma
situação demonstra a necessidade de
criar uma estratégia mais coerente
para a proteção dos dados pessoais e
da gestão das infrações, no interesse
quer das empresas quer dos cidadãos.
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EM QUE MEDIDA AS ANTERIORES
REGRAS DE PROTEÇÃO DOS
DADOS ENTRAVAVAM A
REALIZAÇÃO DO MERCADO
ÚNICO?
As regras de proteção atualmente em
vigor nos 28 Estados-Membros da
UE são divergentes e incoerentes. As
empresas podem ver-se confrontadas
com 28 conjuntos distintos de regras
de proteção dos dados na UE. A
fragmentação do quadro jurídico daí
resultante cria insegurança jurídica e
um nível de proteção desigual para
as pessoas, que provoca igualmente
custos desnecessários e encargos
administrativos significativos para as
empresas. A complexidade da situação
dissuade as empresas, sobretudo
as pequenas e médias (PME), de
expandirem as suas atividades por toda
a UE e representa um obstáculo ao
crescimento económico.

Atitudes em relação à proteção
dos dados
»» As autoridades públicas (66 %) merecem
mais confiança do que as empresas
comerciais.
»» 69 % dos europeus receiam que os dados
pessoais detidos pelas empresas possam
ser utilizados para fins diferentes dos que
motivaram a sua recolha.
»» Mais de 4 em 10 europeus (45 %)
prefeririam que a regulamentação na
matéria fosse aplicada a nível europeu,
sendo em número mais reduzido (42 %)
os que optariam pela aplicação a nível
nacional.

EM QUE CONSISTE A REFORMA
DA PROTEÇÃO DOS DADOS
PROMOVIDA PELA UNIÃO?
O regulamento geral sobre a proteção
dos dados introduz novas regras para
eliminar os obstáculos ao mercado
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interno decorrentes da existência de
abordagens jurídicas diferentes nos
28 Estados-Membros da UE. Criamse deste modo, na União, «condições
de concorrência equitativas» no
que diz respeito ao tratamento de
dados. O regulamento assegura uma
harmonização substancial das regras
em matéria de proteção de dados a
nível da UE, criando uma legislação
única aplicável em toda a União. A
existência de uma legislação única
permitirá realizar economias, graças à
supressão dos encargos administrativos,
que se elevam no total a 2,3 mil
milhões de euros por ano.
Por último, o regulamento estabelece
um «balcão único» responsável pela
aplicação da regulamentação: empresas
e organizações terão de responder
perante uma única autoridade
responsável pela proteção dos dados,
a autoridade do país em que têm a sua
sede.

QUE EFEITOS POSITIVOS TERÁ
ESTA REFORMA?
A existência de um quadro mais
exigente, mais simples e mais claro
para a proteção de dados incentivará
as empresas a tirarem o melhor partido
do mercado único digital, promovendo
o crescimento económico, a inovação e
a criação de emprego. As PME serão as
principais beneficiárias. O novo regime
proporciona também uma vantagem
concorrencial às empresas da UE face
à concorrência mundial, uma vez que
lhes permitirá oferecer aos seus clientes
garantias, apoiadas por um quadro
regulamentar sólido, de que os seus
preciosos dados pessoais serão tratados

com cuidado e diligência. No caso das
empresas que prestam serviços de
computação em nuvem, conservando
e tratando dados à distância, em
servidores informáticos, a confiança
no regime regulamentar coerente
da UE constituirá uma vantagem
fundamental e um aspeto atrativo para
os investidores.
A garantia de ter os mesmos direitos
em toda a UE irá também reforçar a
confiança dos cidadãos, que poderão
contar com um nível de proteção dos
seus dados uniformemente elevado,
independentemente do local onde esses
dados forem tratados.

Quais são as principais alterações?

»» Uma legislação única aplicável em toda a UE.

As autoridades nacionais responsáveis
pela proteção dos dados vão cooperar
nos domínios com impacto europeu
mais vasto, assegurando, dessa forma,
que todos os europeus podem confiar
na proteção dos seus direitos em toda
a UE, independentemente do país onde
residam.

»» Um «balcão único»: cada empresa terá de responder perante uma única autoridade de
proteção de dados.
»» Uma melhor cooperação entre as autoridades responsáveis pela proteção de dados
nos casos com um impacto europeu mais vasto.
»» Uma simplificação do quadro regulamentar, reduzindo drasticamente a burocracia e
suprimindo formalidades desnecessárias, como as obrigações gerais de notificação,
que custam atualmente cerca de 130 milhões de euros por ano.

Perguntas?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm
Contacte Europe Direct:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/
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