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A UE chegou a acordo
político sobre a reforma
das normas de proteção
de dados. Não só o novo
conjunto de regras devolve aos
cidadãos o controlo dos seus dados
pessoais, como também proporcionará
às empresas inúmeras vantagens e
oportunidades. A reforma será um
fator determinante da realização do
Mercado Único Digital, permitindo aos
cidadãos europeus e às empresas
beneficiar plenamente da economia
digital.

QUAL É A SITUAÇÃO ATUAL? POR
QUE RAZÃO DEVE SER ALTERADA?
Atualmente, as empresas da UE têm de
funcionar com 28 legislações diferentes
em matéria de proteção de dados. Esta
fragmentação constitui um encargo
administrativo oneroso que torna mais
difícil para muitas empresas, em especial
as PME, aceder a novos mercados.
A reforma permitirá reduzir a burocracia.
Por exemplo, as novas regras irão acabar
com a atual obrigação de as empresas
comunicarem os dados que estão a tratar
às autoridades nacionais de proteção
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de dados, o que custa atualmente às
empresas cerca de 130 milhões de euros
por ano.

QUAIS SÃO AS PROVAS?
As pessoas e as empresas esperam que as
regras no domínio da proteção de dados
sejam coerentes e aplicadas de modo
uniforme em toda a UE. Mais de 90 %
dos europeus afirmam desejar direitos de
proteção iguais em toda a UE.
A reforma em matéria de proteção de
dados ajudará as empresas a recuperarem
a confiança dos consumidores que utilizam
os seus serviços. De acordo com um
estudo do Eurobarómetro de 2015, 8 em
cada 10 pessoas sentem que não têm
um controlo total sobre os seus dados
pessoais. Dois terços das pessoas estão
preocupadas por não terem um controlo
total sobre os seus dados pessoais em
linha.
Justiça e Consumidores As empresas que
não protegem de forma adequada os
dados pessoais dos indivíduos arriscam-se
a perder a sua confiança. Esta confiança,
nomeadamente no ambiente em linha,
é essencial para incentivar as pessoas a
utilizarem novos produtos e serviços.

EXEMPLO 1: Permitir às
empresas da UE expandiremse além-fronteiras
Uma pequena empresa de publicidade
deseja alargar as suas atividades da França
para a Alemanha. As suas atividades de
tratamento de dados são atualmente
objeto de um conjunto de regras diferente
na Alemanha e a empresa terá de tratar
com uma nova entidade reguladora. Os
custos de obtenção de consultoria jurídica
e de adaptação dos modelos empresariais
para entrar nesse novo mercado podem ser
proibitivos. Por exemplo, alguns EstadosMembros cobram taxas de notificação pelo
tratamento de dados.
COM A REFORMA DA PROTEÇÃO DE
DADOS:
As novas regras em matéria de proteção
de dados irão eliminar todas as obrigações
de notificação e os custos que lhes estão
associados. O objetivo do regulamento
relativo à proteção de dados é eliminar os
obstáculos ao comércio transfronteiras. Tal
permitirá facilitar a expansão das empresas
em toda a Europa.
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EXEMPLO 2: Condições
equitativas de concorrência
para as empresas da UE e
de países terceiros
Uma empresa internacional com vários
estabelecimentos nos Estados-Membros
da UE tem um sistema de navegação e
cartografia em linha em toda a Europa.
Atualmente, os responsáveis pelo
tratamento de dados que operam a
nível transfronteiras têm de despender
tempo e dinheiro (para consultoria
jurídica e preparação dos formulários
ou documentos necessários) a fim de
cumprir obrigações diferentes e, por
vezes, contraditórias.
COM A REFORMA DA PROTEÇÃO DE
DADOS:
As novas regras irão criar um direito
europeu único em matéria de proteção
de dados, substituindo a atual «manta
de retalhos» incoerente de legislações
nacionais. Qualquer empresa,
independentemente de estar ou não
estabelecida na UE, terá de aplicar a
legislação da UE em matéria de proteção
de dados se desejar oferecer os seus
serviços na UE. Desta forma garantirse-á uma equidade nas condições de
concorrência para todas as empresas;
trata-se portanto de concorrência leal no
contexto de um mundo globalizado.

COMO É QUE AS NOVAS REGRAS PERMITIRÃO POUPAR DINHEIRO?
O regulamento estabelecerá um direito único pan-europeu em matéria de proteção
de dados, o que significa que as empresas estão sujeitas ao cumprimento de um
único quadro legislativo, e não de 28. As novas regras resultarão em benefícios
estimados em 2,3 mil milhões de euros por ano.

EXEMPLO 3: Redução dos custos
Uma cadeia de lojas tem a sua sede em França e lojas em regime de franquia em
mais 14 países da UE. Cada loja recolhe dados relativos aos clientes e transfere-os
para a sede em França para tratamento ulterior.
COM AS REGRAS ATUAIS:
a legislação francesa em matéria de proteção de dados aplica-se ao tratamento
realizado pela sede, mas cada loja tem de consultar a respetiva autoridade nacional
de proteção de dados para confirmar que está a tratar os dados em conformidade
com a legislação nacional do país em que está localizada. Isso significa que a sede
da empresa tem de consultar advogados locais a respeito de todas as suas filiais a
fim de assegurar o cumprimento da lei. Os custos totais decorrentes dos requisitos
de informação em todos os países podem ultrapassar os 12 000 euros.
COM A REFORMA DA PROTEÇÃO DE DADOS:
A legislação em matéria de proteção de dados em todos os países da UE será uma
mesma e única legislação: a legislação da União Europeia. Tal permitirá eliminar a
necessidade de consultar advogados locais para assegurar a conformidade local
das lojas em regime de franquia. O resultado é a poupança de custos diretos e
segurança jurídica.

COMO É QUE REFORMA SOBRE
PROTEÇÃO DE DADOS IRÁ
INCENTIVAR A INOVAÇÃO E A
UTILIZAÇÃO DE MEGADADOS?
Segundo algumas estimativas, o valor
dos dados pessoais dos cidadãos
europeus poderia aumentar até um
valor de cerca de 1 bilião de euros por
ano até 2020. As novas regras da UE
proporcionarão flexibilidade às empresas,
protegendo simultaneamente os direitos
fundamentais dos indivíduos.
A «proteção de dados desde a conceção
e por defeito» passará a ser um
princípio fundamental. Incentivará as
empresas a inovar e a desenvolver
novas ideias, métodos e tecnologias
para fins de segurança e de proteção
dos dados pessoais. As empresas
terão incentivos para utilizar técnicas
como a anonimização (eliminação de

informações pessoais identificáveis),
a pseudonimização (substituição de
materiais pessoais identificáveis por
identificadores artificiais) e a cifragem
(codificação de mensagens de forma
a que apenas as pessoas autorizadas
as possam ler) com vista a proteger os
dados pessoais. Se os dados pessoais
estiverem plenamente anonimizados,
deixarão de ser dados pessoais.
Os dados pessoais podem ser
irreversivelmente anonimizados pela
empresa ou os dados anonimizados
podem também ser adquiridos para
utilização em megadados.
As empresas devem ter capacidade de
antecipação e informar os indivíduos
das potenciais utilizações e benefícios
dos megadados — mesmo que não
seja ainda conhecida a natureza
específica da análise. As empresas

O que são os Megadados?
O termo «Megadados» (ou grandes
volumes de dados) designa grandes
quantidades de dados de diferentes
tipos produzidos a partir de vários
tipos de fontes, nomeadamente
pessoas, máquinas e sensores.
Pode tratar-se de informação
sobre o clima, imagens de satélite,
vídeos e fotografias digitais,
registos de transações ou sinais
GPS. Os Megadados podem incluir
dados pessoais: ou seja, quaisquer
informações respeitantes a um
indivíduo, e podem ser tudo e mais
alguma coisa, nomeadamente um
nome, uma fotografia, um endereço
de correio eletrónico, informações
bancárias, mensagens publicadas em
redes sociais, informações médicas
ou um endereço IP de computador.

deveriam também estudar se os dados
podem ser anonimizados para esse
tratamento posterior. Tal permitirá a
conservação dos dados brutos para
utilização em megadados, protegendo
simultaneamente os direitos dos
indivíduos.

OS INDIVÍDUOS PASSARÃO
A DISPOR DE UM MAIOR
CONTROLO. DE QUE MODO IRÁ
ISSO AJUDAR AS EMPRESAS?
O novo direito à portabilidade dos
dados permitirá aos indivíduos
transferir os seus dados pessoais de
um prestador de serviços para outro.
As empresas em fase de arranque
e as empresas de menor dimensão
terão a possibilidade de aceder aos
mercados de dados dominados por
gigantes do mundo digital e atrair um
maior número de consumidores com
soluções respeitadoras da privacidade.
Tal tornará a economia europeia mais
competitiva.
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EXEMPLO 4: veículos com condução automática
A tecnologia de veículos com condução automática permite um maior intercâmbio
de dados do veículo, incluindo dados pessoais. As regras em matéria de proteção de
dados vão de par com soluções inovadoras e progressivas. Por exemplo, em caso
de acidente, os veículos equipados com o sistema de chamadas de emergência
«eCall» podem fazer automaticamente uma chamada para o centro de emergência
mais próximo. Trata-se de um excelente exemplo de uma solução viável e eficiente
em consonância com os princípios da UE em matéria de proteção de dados. Com as
novas regras, o funcionamento do sistema «eCall» será mais fácil, mais simples e
mais eficiente em termos de proteção de dados.
Um dos princípios da proteção de dados é que quando os dados pessoais são
recolhidos para um ou mais fins, estes não devem ser posteriormente tratados
de uma forma que seja incompatível com as finalidades originais. Tal não impede
o tratamento para outros fins nem restringe a utilização de «dados brutos» em
análises. Um fator crucial para determinar se uma nova finalidade é incompatível
com a finalidade original é determinar se é justa. Devem considerar-se fatores
como, por exemplo, os efeitos na privacidade dos indivíduos (por exemplo, decisões
específicas e orientadas sobre pessoas identificadas) e se uma pessoa tem uma
expectativa razoável de que os seus dados pessoais serão utilizados na nova forma.
Portanto, no exemplo sobre veículos com condução automática, os dados brutos
podem ser utilizados para analisar onde ocorre a maioria dos acidentes e o modo
como os acidentes futuros poderiam ser evitados. Também podem ser utilizados
para analisar os fluxos de tráfego a fim de reduzir os engarrafamentos.

EXEMPLO 5: Vantagens para os indivíduos, benefícios para as
empresas
Uma nova pequena empresa deseja entrar no mercado oferecendo um sítio de
partilha de meios de comunicação social em linha. O mercado já tem grandes
operadores com uma quota de mercado importante. Ao abrigo das regras em
vigor, cada novo cliente terá de optar por começar novamente do nada com os
dados pessoais que pretende fornecer ao novo sítio Web. Tal poderá constituir um
desincentivo para algumas pessoas que consideram a possibilidade de mudar para a
nova empresa.
COM A REFORMA DA PROTEÇÃO DE DADOS:
O direito à portabilidade dos dados permitirá aos potenciais clientes transferir com
maior facilidade os seus dados pessoais entre diferentes prestadores de serviços. Tal
promove a concorrência e incentiva a criação de novas empresas no mercado.

O QUE É O BALCÃO ÚNICO?
Num mercado único dos dados,
ter regras idênticas no papel não
é suficiente. As regras devem ser
aplicadas da mesma forma em todo
o lado. O «balcão único» permitirá
simplificar a cooperação entre as
autoridades responsáveis pela
proteção de dados sobre questões com
implicações para toda a Europa. As
empresas só terão de lidar com uma
autoridade, e não com 28.
Tal proporcionará às empresas
segurança jurídica. As empresas
beneficiarão pelo facto de as decisões
serem mais rápidas e de haver um
único interlocutor (eliminando múltiplos
pontos de contacto) e menos burocracia.
Beneficiarão com a coerência das
decisões quando a mesma atividade
de tratamento de dados tem lugar em
vários Estados-Membros.

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

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS
PARA AS EMPRESAS DE MENOR
DIMENSÃO (PME)?
As PME beneficiarão plenamente com a
simplificação do quadro regulamentar.
Um considerando 11 especial do
regulamento torna particularmente
visível a dimensão «pensar primeiro em
pequena escala» da proposta.
A situação específica das PME foi tida
em devida consideração nas nossas
propostas de reforma e houve o
cuidado de não lhes impor encargos
administrativos indevidos.
A grande maioria das PME não será
obrigada a designar um responsável pela
proteção de dados. Apenas estarão em
causa as que exercem atividades que
apresentam riscos específicos para a
proteção de dados (devido à sua natureza,
âmbito ou finalidades) (por exemplo,
pequenas empresas de «caçadores
de cérebros» que definam o perfil de
indivíduos). Em empresas de pequena
dimensão, não será necessariamente um
trabalhador a tempo inteiro, podendo ser
um consultor ad hoc e, por conseguinte,
seria muito menos oneroso.
No que diz respeito à obrigação de
proceder a avaliações de impacto sobre
a proteção de dados, os critérios visam
muito estritamente apenas atividades
de tratamento com riscos muito
elevados (por exemplo, dados pessoais
em sistemas de arquivo em larga
escala sobre dados genéticos ou dados
biométricos de crianças). Mais uma vez,
abrangerá uma parcela muito pequena
das PME.
As PME serão isentas da obrigação de
elaborar documentação sobre as suas
atividades de tratamento de dados.
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