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Em abril de 2011, uma
grave e visível violação
da segurança numa
empresa tecnológica pôs
em risco as contas de 77 milhões de
clientes: nomes, endereços de correio
eletrónico e endereços postais, datas
de nascimento, senhas e dados de
início de sessão, historial de compras
e informações sobre cartões de
crédito.
A empresa demorou quase uma
semana a reconhecer a violação de
segurança dos dados e a informar
os clientes afetados. O momento
mais rentável para os criminosos
que utilizam registos roubados é
imediatamente após o roubo, antes de
os clientes serem notificados e terem
oportunidade de tomar medidas
preventivas.

PORQUE NECESSITAM AS
PESSOAS DE MAIS PROTEÇÃO?
Nos 21 anos que decorreram desde
a adoção das atuais regras de
proteção de dados, novas formas de
comunicação, como as redes sociais
em linha, alteraram profundamente
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a forma como as pessoas partilham
informações pessoais, enquanto a
computação em nuvem leva a que
sejam conservados mais dados em
parques de servidores remotos do que
em computadores pessoais. Há agora
250 milhões de pessoas que utilizam
diariamente a Internet na Europa.
Neste ambiente em rápida evolução,
as pessoas têm de manter um controlo
efetivo sobre os seus dados pessoais.
Trata-se de um direito fundamental de
todos os cidadãos da UE, que tem de
ser salvaguardado.

O QUE É A REFORMA SOBRE
PROTEÇÃO DE DADOS?
O novo Regulamento Geral sobre
a Proteção de Dados assegurará
que receba informações claras e
compreensíveis quando os seus dados
pessoais são tratados. Quando é exigido
o seu consentimento, este deve ser
dado mediante uma ação positiva clara
antes de uma empresa poder proceder
ao tratamento dos seus dados pessoais.
As novas regras reforçam também o
«direito a ser esquecido» dos indivíduos,
o que significa que, se pretender que os
seus dados deixem de ser tratados e
não houver motivos legítimos para uma
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Atitudes em relação à proteção
de dados
»» 71% dos europeus consideram que não há
alternativa à divulgação de informações
pessoais se desejam obter produtos ou
serviços.
»» Metade dos internautas europeus estão
preocupados com a possibilidade de serem
vítimas de fraude devido à utilização
abusiva dos seus dados pessoais. Cerca
de sete em cada dez pessoas estão
preocupadas com o facto de as suas
informações serem utilizadas para uma
finalidade diferente daquela para a qual
foram recolhidas.
»» Quase todos os europeus declaram que
gostariam de ser informados em caso de
perda ou roubo dos seus dados
»» Apenas um terço dos europeus sabe que
existe uma autoridade pública nacional
responsável pela proteção dos seus direitos
sobre os dados pessoais (37 %).
»» Apenas 15 % sentem que têm um controlo
total sobre as informações que fornecem
em linha; uma em cada três pessoas (31
%) pensa que não tem qualquer controlo
sobre os seus dados pessoais.
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empresa os conservar, os dados em
questão serão eliminados.
O novo regulamento garantirá também
o acesso livre e fácil aos seus dados
pessoais, para que lhe seja mais fácil
verificar quais as suas informações
pessoais que constam dos registos de
empresas e autoridades públicas, bem
como transferir os seus dados pessoais
entre prestadores de serviços – o
chamado princípio da «portabilidade dos
dados».
A reforma estabelece que as
organizações devem notificar sem
demora, se possível no prazo de 72
horas, quer as pessoas em causa quer
a autoridade competente em matéria
de proteção de dados se alguns dados
pessoais, por acidente ou de forma
ilícita, forem destruídos, perdidos,
alterados, acedidos ou divulgados a
pessoas não autorizadas, quando põe
em risco os direitos das pessoas.

princípios essenciais das regras da
UE em matéria de proteção de dados
– o que significa que deveriam ser
integradas salvaguardas de proteção de
dados nos produtos e serviços desde o
início do seu desenvolvimento e que as
configurações predefinidas favoráveis à
privacidade deveriam ser a norma, por
exemplo, nas redes sociais. Estas regras
reforçarão os direitos dos indivíduos de
uma forma prática.
A Comissão e as autoridades nacionais
responsáveis pela proteção dos dados
contribuirão para a sensibilização para
estes direitos e para o modo como
podem ser utilizados da forma mais
eficaz.

QUE EFEITOS POSITIVOS TERÁ
ESTA REFORMA?
Melhores regras em matéria de proteção
de dados permitir-lhe-ão ter uma maior
confiança na forma como os seus dados
pessoais são tratados, sobretudo em linha.
Este reforço das regras de proteção de
dados ajudará a aumentar a confiança
nos serviços em linha, de forma a poder
utilizar as novas tecnologias com maior
confiança e assim colher os benefícios
do mercado interno. Novas regras claras
e sólidas em prol da livre circulação
de dados contribuirão também para o
crescimento das empresas num ambiente
informático favorável à proteção de dados,
promovendo a procura de produtos e
serviços inovadores.

Quais são as principais alterações?
»» O «direito a ser esquecido» vai ajudá-lo a gerir os riscos da proteção de dados em
linha. Se pretender que os seus dados pessoais deixem de ser utilizados e não
houver motivos legítimos para os mesmos serem conservados, os referidos dados
serão eliminados. As regras visam conferir poder às pessoas, e não apagar factos
passados, reescrever a história ou limitar a liberdade de imprensa.

A «proteção dos dados desde a
conceção» e a «proteção de dados
por defeito» tornar-se-ão também

»» Acesso mais fácil aos seus próprios dados pessoais.
»» Um direito a transferir dados pessoais de um prestador de serviços para outro.
»» Quando é necessário o seu consentimento, deve ser-lhe solicitado que dê esse
consentimento de uma forma clara e afirmativa.
»» Maior transparência na forma como os dados são tratados, com informações
fáceis de entender, sobretudo pelas crianças.

Perguntas?

»» As empresas e as organizações deverão informá-lo, sem demora indevida, de
eventuais violações de dados que possam afetá-lo negativamente. Terão também
de notificar a autoridade competente em matéria de proteção de dados.

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

»» Um melhor controlo da aplicação dos direitos de proteção dos dados mediante
melhores ações corretivas de caráter administrativo e judicial em caso de violação
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»» Serão reforçadas a responsabilidade e a responsabilização de quem trata os dados
pessoais através, designadamente, de avaliações dos riscos associados à proteção
de dados, de responsáveis pela proteção de dados e dos princípios da «proteção de
dados desde a conceção» e da «proteção de dados por defeito».
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