De que modo a reforma da proteção de
dados ajudará a combater a criminalidade
internacional?
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A diretiva relativa à
proteção de dados
destinados às autoridades
policiais e judiciais faz
parte das novas regras de proteção
de dados da UE, adotadas em abril de
2016. A reforma foi introduzida para
adequar as regras da UE em matéria
de proteção de dados à era digital e à
evolução tecnológica.
A diretiva protege os direitos dos
cidadãos cujos dados pessoais são
tratados pelas autoridades para
efeitos da prevenção, investigação,
deteção e repressão de infrações
penais ou da execução de sanções
penais.
As regras são o resultado concreto da
Agenda Europeia para a Segurança
que constitui a estratégia da UE em
matéria de luta contra o terrorismo,
a criminalidade organizada e a
cibercriminalidade. O intercâmbio dos
dados pessoais é essencial na luta
contra o terrorismo e a criminalidade
transfronteiras. As novas regras
permitirão partilhar tais dados de
forma mais eficaz tanto a nível da UE
como a nível internacional. Além disso,
reforçarão a confiança e garantirão a
segurança jurídica transfronteiras.
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DE QUE FORMA A DIRETIVA
PROTEGE OS DIREITOS
FUNDAMENTAIS?
Ao abrigo da nova diretiva, todos os
dados pessoais devem ser tratados de
forma lícita e equitativa e apenas para
um fim específico, que esteja sempre
associado à luta contra a criminalidade.
A diretiva assegura que o tratamento
dos dados pessoais em toda a UE
respeite os princípios da legalidade,
proporcionalidade e necessidade,
conferindo às pessoas em causa as
garantias adequadas. Prevê igualmente
um controlo totalmente independente
por parte das autoridades nacionais de
proteção de dados e vias de recurso
judicial eficazes.
A proteção de dados como norma
As autoridades policiais e judiciais
aplicarão os princípios da proteção
de dados desde a conceção e da
proteção de dados por defeito no início
de qualquer processo relacionado
com dados pessoais, por exemplo, no
desenvolvimento de novas bases de
dados. Os responsáveis pelo tratamento
de dados pessoais serão mais

Justiça
e Consumidores

O direito à proteção dos dados pessoais
é um direito fundamental da UE. As
vítimas e as testemunhas, mas também
os suspeitos de crimes, têm direito
a que os seus dados pessoais sejam
devidamente protegidos no âmbito das
investigações penais ou da aplicação
das medidas de execução que se
impõem. Ao mesmo tempo, uma maior
harmonização da legislação permitirá
que as autoridades policiais e judiciárias
colaborem mais facilmente nas
investigações transfronteiras e lutem
contra o crime e o terrorismo de forma
mais eficaz em toda a Europa.

responsabilizados pelo seu trabalho.
Por exemplo, as autoridades terão de
nomear responsáveis pela proteção de
dados que se ocupem da proteção dos
dados pessoais na sua organização.
Deverão igualmente garantir que a
autoridade nacional de controlo seja
informada quanto antes das violações
graves em matéria de dados.

internacionais de dados relacionados
com infrações penais serão mais claras.
As novas regras garantirão que as
transferências serão efetuadas com um
nível adequado de proteção de dados.

DE QUE MODO A DIRETIVA
MELHORA O TRABALHO DAS
AUTORIDADES RESPONSÁVEIS
PELA APLICAÇÃO DA LEI?

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

Segundo as antigas regras
Os cidadãos de toda a UE já dispõem do direito de acesso aos seus dados
pessoais tratados pela polícia, magistrados do Ministério Público e dos tribunais
penais. No entanto, o exercício desse direito difere de um Estado-Membro para
outro.
Por exemplo, algumas autoridades nacionais cobram taxas. Outras não
respondem a pedidos individuais dentro de prazos razoáveis e só autorizam
um acesso indireto aos dados pessoais (por exemplo, por intermédio das
autoridades nacionais de controlo). A resposta deixa por vezes o requerente
na dúvida quanto ao estatuto dos seus dados pessoais e às vias de recurso
disponíveis. Esta situação coloca as pessoas numa situação difícil, sobretudo
tendo em conta o facto de ser cada vez mais elevado o volume de dados
pessoais objeto de tratamento no estrangeiro.

A fim de combater eficazmente a
criminalidade, a aplicação da lei tem
necessidade de regras eficientes e
sólidas em matéria de intercâmbio
de dados pessoais a nível nacional,
europeu e internacional. A fixação de
regras à escala da UE em matéria de
proteção dos dados pessoais no domínio
da justiça penal tornará mais fácil a
cooperação das autoridades policiais e
judiciais penais em toda a UE.
Poupar tempo e dinheiro

Segundo as novas regras

O tratamento de dados será menos
oneroso e moroso. As autoridades
policiais e de justiça penal deixarão
de ter de aplicar diferentes conjuntos
de regras em matéria de proteção de
dados, consoante a procedência dos
dados pessoais. As novas regras serão
aplicáveis ao tratamento nacional e às
transferências transfronteiras de dados
pessoais.

Qualquer cidadão da UE tem o mesmo direito de acesso aos seus dados
pessoais. Os particulares têm sempre o direito de se dirigir às autoridades
policiais e judiciais diretamente e pedir o acesso aos seus dados pessoais.
Se essas autoridades decidirem aceitar esse pedido, terão de fornecer os dados
pessoais a título gratuito. As autoridades podem igualmente decidir limitar
o direito de acesso, em especial quando pretendem evitar prejudicar uma
investigação em curso ou para proteger a segurança nacional ou dos direitos
e liberdades de outrem. Tais restrições devem estar em consonância com os
requisitos de necessidade e de proporcionalidade do direito da União, tal como
interpretados pelo Tribunal de Justiça da União Europeia e o Tribunal Europeu
dos Direitos do Homem.
Em casos específicos em que as autoridades dão uma resposta neutra a uma
pessoa («não podemos confirmar nem negar que os seus dados pessoais
estão a ser objeto de tratamento»), terão de informar essa pessoa do direito
de apresentar queixa à autoridade nacional de controlo da proteção dos dados.
Essas autoridades efetuarão as verificações necessárias ou um exame dos
dados pessoais na posse das autoridades públicas. Por último, as pessoas
singulares têm sempre o direito de pedir um controlo jurisdicional do processo
na sua globalidade.

Uma cooperação internacional mais
estreita
A cooperação entre as autoridades
policiais e judiciais penais da UE com
países que não pertencem à UE será
igualmente reforçada, uma vez que
as regras aplicáveis às transferências
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