RGPD e entidades não
lucrativas
•

Os desafios da articulação de diferentes
fundamentos de tratamento de dados
 Obrigação jurídica
 Execução contratual
 Consentimento

Gabinete do Encarregado de Proteção de Dados da Fundação Bissaya Barreto
28 de maio de 2019 – Quidgest, Lisboa
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•

é uma instituição particular de
solidariedade social de utilidade
pública, com sede em Coimbra;
• tem por objetivo contribuir para a
promoção da população da região
centro, através do propósito de
dar expressão organizada ao dever
de solidariedade e de justiça
social entre os indivíduos,
podendo, todavia, vir a estenderse a outras localidades do País, por
deliberação do Conselho de
Administração;
• propõe-se a apoiar, promover e
realizar atividades nos âmbitos
Social, Educação, Saúde, Cultura,
Formação Profissional e outros
que venham a tornar-se possíveis
e necessários desde que respeitem
a obra e o espírito do fundador.
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•

Tendo em conta a natureza, o âmbito,
o contexto e as finalidades do
tratamento dos dados, bem como os
riscos para os direitos e liberdades das
pessoas singulares, cuja probabilidade
e gravidade podem ser variáveis, o
responsável pelo tratamento aplica as
medidas técnicas e organizativas que
forem adequadas para assegurar e
poder comprovar que o tratamento é
realizado em conformidade com o
presente regulamento. Essas medidas
são revistas e atualizadas consoante as
necessidades.

28 de maio de 2019

Artigo 24.º RGPD:
Responsabilidade do
responsável pelo
tratamento
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•

consentimento das pessoas em causa

•

execução de contrato (cumprimento de obrigação contratual; exercício de direito
contratual)
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Fundamentos para o tratamento de dados

 um contrato de fornecimento de fruta
 um contrato de prestação de serviços de educação
•

cumprimento de obrigação jurídica por parte do responsável pelo tratamento
 comunicações obrigatórias à segurança social ou autoridade tributária

•

desempenho de uma tarefa de interesse público
 autoridades públicas e a sua ação

•

proteção dos interesses interesses vitais de uma pessoa
 intervenção hospitalar de urgência

•

garantia os interesses legítimos da organização
Artigo 6.º e considerandos 40, 41 a 49 do RGPD
Grupo do Artigo 29.º para a Proteção de Dados, Parecer 06/2014 sobre o conceito de interesses legítimos do responsável pelo
tratamento dos dados na aceção do artigo 7.º da Diretiva 95/46/CE
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Fundamentos para o tratamento de dados
Em abstrato os diferentes tipos de fundamentos surgem no âmbito da atividade das
empresas/instituições, mas em princípio com autonomia
 consentimento : comunicação e marketing (divulgação de novos produtos)
 execução de contrato : cobrança de dívidas
 obrigação legal: declaração de IRC e IVA, declaração do beneficiário efetivo, relatório único, …
•

Nas entidades sem fins lucrativos, muitas vezes os fundamentos cruzam-se
 P. ex: um menor com 14 anos frequenta o Colégio:
 A instituição está obrigada a recolher dados na matrícula que está legalmente obrigada a transmitir para o
Ministério da Educação.
 Se a propina não for paga os seus representantes legais poderão ser acionados em tribunal (execução de
contrato).
 Para participarem em atividades do Colégio tem de haver consentimento. Para que a sua imagem possa ser
recolhida e utilizada no sítio e no Facebook será necessário o consentimento dos seus representantes legais
(ambos os pais?).
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• Expresso
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consentimento
como fundamento para o tratamento de dados
 que permita a demonstração da sua existência e
alcance
• Claro e simples

 utilizando uma linguagem fácil de compreender
•

Livremente revogável
 Pode ser retirado a todo o tempo

•

Exclusão de opções pré-validadas ou de
atribuir ao silêncio o valor de consentimento
implícito
Artigos 6.º e 7.º e considerandos 42 e 43 do RGPD
Grupo do Artigo 29.º para a Proteção de Dados, Orientações
sobre consentimento nos termos do Regulamento (UE)
2016/679 (WP 259)
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Manifestação de uma vontade livre, específica, informada e inequívoca do titular
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consentimento
como fundamento para o tratamento de dados
• O consentimento tem de ser dado de livre vontade, sem coação

• Tem de especificar qual a utilização que será dada aos dados pessoais (dirigida a
determinado tratamento sobre os seus dados pessoais) e tem de incluir os contactos da
empresa que efetua o tratamento dos dados. Deve ser independente, destacável de
outras informações.
• Consentimento informado significa que o titular dos dados tem de receber, pelo menos,
as seguintes informações sobre o tratamento:
•

a identidade da organização que efetua o tratamento dos dados

•

os fins para os quais os dados estão a ser tratados;

•

o tipo de dados que serão tratados;

•

a possibilidade de retirar o consentimento dado (e as formas);

•

se aplicável, o facto de os dados serem utilizados para decisões exclusivamente automatizadas, incluindo a definição de perfis; informações destinadas a apurar se o
consentimento está relacionado com uma transferência internacional dos dados, os possíveis riscos de transferências de dados para fora da UE se tais países não
estiverem sujeitos a uma decisão de adequação da Comissão e não existirem garantias adequadas.
Artigos 6.º e 7.º e considerandos 42 e 43 do RGPD

Grupo do Artigo 29.º para a Proteção de Dados, Orientações
sobre consentimento nos termos do Regulamento (UE)
2016/679 (WP 259)
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E os menores…
 Artigo 8.º RGPD Condições aplicáveis ao
consentimento de crianças em relação aos serviços
da sociedade da informação
 1. Quando for aplicável o artigo 6.º, n.º 1, alínea a),
no que respeita à oferta direta de serviços da
sociedade da informação às crianças, dos dados
pessoais de crianças é lícito se elas tiverem pelo
menos 16 anos. Caso a criança tenha menos de 16
anos, o tratamento só é lícito se e na medida em que
o consentimento seja dado ou autorizado pelos
titulares das responsabilidades parentais da criança.
 2. Os Estados-Membros podem dispor no seu direito
uma idade inferior para os efeitos referidos, desde
que essa idade não seja inferior a 13 anos.

• Artigo 16.º (Proposta Lei 120/XIII) Consentimento
de menores
• 1 - Nos termos do artigo 8.º do RGPD, os dados
pessoais de crianças só podem ser objeto de
tratamento com base no consentimento previsto na
alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º do RGPD e relativo à
oferta direta de serviços da sociedade de informação
quando as mesmas já tenham completado treze anos
de idade.
• 2 - Caso a criança tenha idade inferior a treze anos, o
tratamento só é lícito se o consentimento for dado
pelos representantes legais desta,
preferencialmente com recurso a meios de
autenticação segura, como o Cartão de Cidadão ou
a Chave Móvel Digital.
Artigos 8,º e considerandos 38, 58 65 e 71do RGPD
Grupo do Artigo 29.º para a Proteção de Dados, Orientações sobre consentimento
nos termos do Regulamento (UE) 2016/679 (WP 259)
Artigo 1.º, n.º 1, alínea b) Diretiva (UE) 2015/1535 do Parlamento Euro+peu e do
Conselho
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consentimento
como fundamento para o tratamento de dados
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Consentimento anterior… (à diretiva 95/46/CE)
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consentimento
como fundamento para o tratamento de dados

 É necessário?
 O consentimento anterior foi dado de forma implícita?
 Relações contínuas e duradouras (?)
 A Proposta de Lei prevê especificamente a possibilidade de «renovação do
consentimento»
CNPD
Artigo 61.º da Proposta de Lei 120/XIII/3.ª (GOV) e Artigo 61.º
do Projeto de texto de substituição da Proposta de Lei
120/XIII/3.ª (GOV)
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Articulação dos
fundamentos
Artigo 24.º RGPD: «o responsável pelo
tratamento aplica as medidas
técnicas e organizativas que forem
adequadas para assegurar e poder
comprovar que o tratamento é
realizado em conformidade com o
presente regulamento.
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Proposta de Lei n.º120/XIII/3 - Assegura a execução, na
ordem jurídica nacional, do Regulamento (UE) 2016/679,
relativo à proteção das pessoas singulares no que diz
respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre
circulação desses dados.
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•

 Projeto de texto de substituição do Grupo de Trabalho Regulamento Geral de Proteção de Dados

Feito e por fazer
1/2

•

Proposta de Lei n.º125/XIII/3 - Aprova as regras relativas
ao tratamento de dados pessoais para efeitos de
prevenção, deteção, investigação ou repressão de
infrações penais ou de execução de sanções penais,
transpondo a Diretiva (UE) n.º 2016/680.

•

Proposta de Lei n.º126/XIII/3 - Altera o regime jurídico
aplicável ao tratamento de dados referentes ao sistema
judicial.
 Lei n.º 34/2009 de 14 de Julho
Estabelece o regime jurídico aplicável ao tratamento de dados
referentes ao sistema judicial

•

Proposta de Lei 37/XIII - Regula a transferência, pelas
transportadoras aéreas, dos dados dos registos de
identificação dos passageiros, bem como o tratamento
desses dados, transpondo a Diretiva (UE) 2016/681.
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Proteção de dados pessoais de pessoas falecidas

•

Consentimento de menores

•

Prazo de conservação de dados

•

Tratamento de dados pessoais por entidades públicas para finalidades
diferentes

•

Liberdade de expressão e informação

•

Publicação de dados no âmbito da contratação pública

•

Coimas: montantes e entidades públicas

•

Consentimento anterior

•

Registo das atividades de tratamento

•

«O panorama está finalmente a mudar. Não só já foram aplicadas
quatro multas como a CNPD tenciona avançar com um pedido à
Assembleia da República (AR) para recuperar parte dos “lucros”
obtidos nos anos anteriores. Quanto ao Parlamento, prepara-se para
levar a votação final global os diplomas que executam o RGPD em
Portugal»
 https://eco.sapo.pt/entrevista/o-rgpd-foi-mal-aplicado-por-muitasempresas-pecaram-por-excesso/.
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Feito e por fazer
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•
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• Os dados pessoais são das pessoas!

• A conformidade é um processo que

depende de todos.
Obrigada!
Sónia Preto

EPD FBB
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