Como irá a reforma da proteção dos
dados na UE facilitar a cooperação
internacional?
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A computação em nuvem
permite que os dados
sejam tratados em Pequim,
armazenados em Boston e
consultados em Budapeste. Na era digital, os
dados são regularmente transferidos entre
países, dentro e fora da UE. Todavia, nem
todos os países garantem o mesmo nível de
proteção dos dados pessoais.
As regras vinculativas para as empresas
constituem um instrumento que se pode
utilizar para proteger efetivamente dados
pessoais quando transferidos ou tratados
fora da UE. As empresas podem adotar
voluntariamente estas regras e utilizá-las
nas transferências de dados entre empresas
do mesmo grupo. Atualmente, para poderem
ser aprovadas, as regras vinculativas para
as empresas têm de ser verificadas por, pelo
menos, três autoridades responsáveis pela
proteção dos dados.
O novo regulamento geral sobre a proteção
dos dados simplificará as regras vinculativas
para as empresas e agilizará o processo de
aprovação, fazendo aprovar as regras por
uma única autoridade de proteção dos dados
e não por várias.
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PORQUE É IMPORTANTE A
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL?
Cada vez mais os dados pessoais
são transferidos além fronteiras –
quer virtuais, quer geográficas – e
conservados em servidores em diversos
países, dentro e fora da UE. É essa a
natureza da computação em nuvem.
A mundialização dos fluxos de dados
exige um reforço, a nível internacional,
dos direitos das pessoas à proteção
dos seus dados. Para o efeito, são
necessários princípios firmes neste
domínio, que facilitem o fluxo de dados
pessoais transfronteiras e, ao mesmo
tempo, assegurem um nível de proteção
elevado e coerente, sem falhas nem
complicações desnecessárias.

EM QUE CONSISTE A REFORMA
DA PROTEÇÃO DOS DADOS
PROMOVIDA PELA UE?
Para dar resposta a estes desafios,
o novo regulamento geral sobre a
proteção dos dados introduz um
sistema destinado a assegurar que o
nível de proteção dos dados pessoais na
UE não é comprometido se esses dados
forem transferidos para fora da UE. Este
sistema inclui regras claras que definem
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Atitudes em relação à proteção
de dados
»» Metade dos utilizadores europeus da
Internet temem ser vítimas de fraude na
sequência de uma utilização abusiva dos
seus dados pessoais (50%).
»» São menos de um terço (33%) os
europeus que confiam nas empresas de
telefonia
»» e nos prestadores de serviços de Internet;
e menos de um quarto (24 %) confiam nas
empresas em linha como os motores de
busca, as redes sociais e os serviços de
correio eletrónico.
»» Quase todos os europeus são favoráveis
à igualdade de direitos de proteção em
toda a UE, independentemente do país em
que a empresa que presta o serviço se
encontra estabelecida (89%).
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as situações em que a legislação
europeia se aplica a empresas ou
organizações estabelecidas fora da UE,
determinando, nomeadamente, que as
regras da UE são aplicáveis sempre
que as atividades da organização
tenham a ver com a oferta de bens
ou serviços a pessoas na UE ou com
o acompanhamento dos movimentos
dessas pessoas. O novo procedimento
simplificado para as denominadas
«decisões de adequação» permitirá a
livre circulação de informações entre
os Estados-Membros da UE e os países
terceiros. Uma decisão de adequação
consiste em reconhecer que um
determinado país terceiro assegura um
nível adequado de proteção dos dados
por via da sua legislação nacional ou
dos seus compromissos internacionais.
Essas decisões de adequação serão
tomadas a nível europeu, com base em
critérios explícitos aplicáveis também à
cooperação policial e à justiça penal.
As empresas que operam à escala
mundial beneficiarão de regras
claras e explícitas no que respeita à
utilização de regras vinculativas para
as empresas, bem como do facto de
a autorização prévia deixar de ser
necessária para as transferências
abrangidas pelas regras vinculativas
para as empresas ou pelas cláusulas
contratuais-tipo. O regulamento
promove uma cooperação internacional

eficaz entre a Comissão, as autoridades
europeias responsáveis pela proteção
dos dados e os seus homólogos fora da
UE a fim de assegurar a proteção dos
dados, através de procedimentos de
assistência para a investigação, a troca
de informações e a transmissão de
denúncias.

QUE EFEITOS POSITIVOS TERÁ
ESTA REFORMA?

Simultaneamente, importa garantir a
proteção dos dados transferidos para
fora da UE. As empresas empenhadas
em assegurar um nível elevado de
proteção dos dados devem poder dispor
de instrumentos simples que facilitem as
transferências legítimas. A cooperação
de terceiros no contexto destas novas
regras ajudará a assegurar a segurança
das informações pessoais dos europeus
qualquer que seja o local do mundo onde
se encontrem.

No contexto da cooperação da UE
com países terceiros, o regulamento
assegurará a proteção dos dados dos
cidadãos em todo o mundo e não apenas
na UE. Esta medida ajudará a melhorar
a confiança a nível internacional na
proteção dos dados pessoais, onde
quer que estes se encontrem. Promover
se-ão, desta forma, oportunidades
de crescimento para as empresas
europeias. As normas da UE relativas à
proteção dos dados devem ser aplicáveis
independentemente do local onde
os dados dos cidadãos da UE sejam
tratados.
Quais são as principais alterações?

»» Regras claras sobre as situações em que a legislação europeia se aplica
aos responsáveis pelo tratamento dos dados fora da UE, especificando, em
particular, que serão aplicáveis as regras da UE sempre que as atividades desses
responsáveis dizem respeito à oferta de bens ou serviços a pessoas na União ou ao
acompanhamento da evolução do seu comportamento.
»» Decisões de adequação racionalizadas tomadas a nível europeu com base em
critérios explícitos, que permitam a livre circulação das informações entre EstadosMembros da UE e países terceiros e que também serão aplicáveis na cooperação
policial e na justiça penal.

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

»» Promoção de transferências legítimas mais fáceis e menos onerosas, reforçando e
simplificando outras regras relativas às transferências internacionais, através de:
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»» simplificação e aumento do recurso a instrumentos como as «regras vinculativas
para as empresas», para que estas regras possam abranger também os
responsáveis pelo tratamento de dados e os «grupos de empresas», refletindo
assim mais adequadamente a multiplicidade dos agentes envolvidos em atividades
de tratamento de dados, sobretudo no quadro da computação em nuvem.
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