
RDD 28042022   Diretiva de Privacidade e Comunicações Eletrónicas – Dados Protegidos – Glossário 

 info@republicadireito.com          www.republicadireito.com                                                             Página | 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretiva de Privacidade e Comunicações Eletrónicas  
DADOS PROTEGIDOS 

 

 

 

Glossário 

 

Termos do glossário utilizados no ‘Data Protected’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@republicadireito.com
http://www.republicadireito.com/


RDD 28042022   Diretiva de Privacidade e Comunicações Eletrónicas – Dados Protegidos – Glossário 

 info@republicadireito.com          www.republicadireito.com                                                             Página | 2 
 

Regras corporativas vinculativas 

significa um conjunto de regras vinculativas adotadas por uma organização e aprovadas 

pelos reguladores nacionais de proteção de dados para garantir a proteção de dados 

pessoais em várias jurisdições. 

 

Condições para o processamento de dados pessoais 

significa que o processamento é: (a) realizado com o consentimento do titular dos dados; 

(b) necessário para a execução de um contrato com o titular dos dados; (c) necessário 

para o cumprimento de uma obrigação legal; (d) necessário para proteger os interesses 

vitais do titular dos dados; (e) necessário para o interesse público ou no exercício da 

autoridade oficial; ou (f) necessário para os interesses legítimos do responsável pelo 

tratamento ou do destinatário, exceto onde for substituído pelos interesses do titular dos 

dados (artigo 6, RGPD). 

 

Condição para o processamento de dados pessoais sensíveis 

significa o processamento: (a) é realizado com o consentimento explícito do titular dos 

dados; (b) é necessário para uma obrigação legal no campo do direito do trabalho; (c) é 

necessário para proteger os interesses vitais do titular dos dados ou de outra pessoa 

quando o titular dos dados não puder dar consentimento; (d) seja realizada por um órgão 

sem fins lucrativos e se relacione com membros desse órgão ou pessoas que tenham 

contato regular; (e) refere-se a dados tornados públicos pelo titular dos dados; (f) é 

necessário para reivindicações legais; (g) seja por razões de interesse público substancial 

nos termos da legislação da UE ou dos Estados-Membros; (h) é necessário por razões de 

saúde; (i) é necessário por razões de saúde pública; ou (j) seja necessário para fins de 

arquivamento, pesquisa científica ou histórica ou fins estatísticos e se baseie na 

legislação da UE ou dos Estados-Membros  (artigo 9.º do  RGPD ). 

 

Controlador 

significa a pessoa que, isoladamente ou em conjunto com outras pessoas, determina os 

objetivos e os meios do processamento de dados pessoais (artigo 4, RGPD). 
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Diretiva Proteção de Dados 

significa a Diretiva 95/46 / CE, de 24 de outubro de 1995, relativa à proteção das pessoas 

singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses 

dados. 

 

Titular dos dados 

significa um indivíduo sobre quem os dados pessoais estão a ser processados. 

 

Informações sobre comércio eletrónico 

significa: (a) identificação clara de comunicações comerciais e comunicações comerciais 

não solicitadas, como tais; b) Identificação clara da pessoa singular ou coletiva em nome 

de quem é feita uma comunicação comercial; (c) ofertas promocionais, competições e 

jogos são claramente identificados (incluindo condições de participação) e o email 

relevante não incentiva os destinatários a visitar sites que violam esses requisitos. 

 

Cláusulas aprimoradas do processador 

significa que o contrato com o processador contém uma descrição do escopo, natureza, 

duração e finalidade do processamento e detalhes dos tipos de dados pessoais e 

categorias de titulares de dados. O contrato também deve obrigar o processador a: (a) 

processar apenas dados pessoais de acordo com as instruções documentadas do 

responsável pelo tratamento, inclusive no que diz respeito às transferências 

internacionais. Há uma exceção para obrigações nos termos da legislação da União ou do 

Estado-Membro, mas o processador deve informar o responsável pelo tratamento (a 

menos que seja proibido); (b) garantir que o seu pessoal esteja sujeito a um dever de 

confiança; (c) manter os dados pessoais seguros; (d) use apenas um sub-processador com 

o consentimento do controlador. Esse consentimento pode ser específico para um sub-

processador ou geral específico. Onde o consentimento é geral, o processador deve 

informar o controlador sobre as mudanças e dar a ele a chance de se opor; (e) garantir 

que flua essas obrigações para qualquer sub-processador. O processador permanece 

responsável por qualquer processamento pelo sub-processador; (f) auxiliar o responsável 

pelo tratamento a atender às solicitações de indivíduos que exercem seus direitos de 

aceder, retificar, apagar ou opor-se ao processamento dos seus dados pessoais; (g) ajudar 

o controlador com as suas obrigações de segurança e violação de dados, inclusive 

mailto:info@republicadireito.com
http://www.republicadireito.com/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX:31995L0046


RDD 28042022   Diretiva de Privacidade e Comunicações Eletrónicas – Dados Protegidos – Glossário 

 info@republicadireito.com          www.republicadireito.com                                                             Página | 4 
 

notificando o controlador sobre qualquer violação de dados pessoais; (h) auxiliar o 

responsável pelo tratamento caso este precise realizar uma avaliação de impacto na 

privacidade; (i) devolver ou excluir dados pessoais no final do contrato, salvo na medida 

em que o processador deve manter uma cópia dos dados pessoais nos termos da 

legislação da União ou dos Estados-Membros; (j) demonstrar o seu cumprimento dessas 

obrigações e ser submetido a auditorias pelo responsável pelo tratamento (ou por um 

terceiro mandatado pelo responsável pelo tratamento); e (k) informar o responsável pelo 

tratamento se, em sua opinião, as instruções do responsável pelo tratamento violarem as 

leis da União ou dos Estados-Membros (artigo 28, RGPD). 

 

Informações aprimoradas de transparência 

significa o fornecimento de: (a) a sua identidade, detalhes de contato e detalhes do seu 

representante (se houver); (b) os detalhes de contato do seu responsável pela proteção 

de dados (se houver); (c) a finalidade e a base legal do processamento (onde se invocam 

interesses legítimos, detalhes desses interesses); (d) o direito de retirar o consentimento 

se essa for a base para qualquer processamento; (e) as categorias de dados pessoais 

processados e a fonte dos dados pessoais, incluindo o uso de fontes públicas; (f) os 

destinatários ou categorias de destinatários de dados pessoais; (g) detalhes de qualquer 

transferência prevista para fora da União (incluindo detalhes de quaisquer salvaguardas 

invocadas e os meios para obter cópias de acordos de transferência); (h) o período para o 

qual os dados serão armazenados ou os critérios utilizados para determinar esse período; 

(i) uma lista dos direitos do indivíduo, incluindo o direito de se opor ao marketing direto, 

fazer uma solicitação de acesso ao sujeito e ser "esquecido"; (j) detalhes de qualquer 

tomada de decisão automatizada, incluindo detalhes da lógica usada e possíveis 

consequências para o indivíduo; (k) se o fornecimento de dados pessoais é um requisito 

estatutário ou contratual, se a divulgação é obrigatória e a consequência da não 

divulgação de dados pessoais; e (k) o direito de reclamar com uma autoridade 

supervisora. As informações em (e) não precisam ser fornecidas nos dados pessoais 

coletados do titular dos dados. As informações em (k) não precisam ser fornecidas 

quando os dados pessoais são coletados de terceiros (artigos 13 e 14, RGPD). 
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RGPD (em inglês: GDPR) 

significa o 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, e que 

revoga a Diretiva 95/46 / CE. 

 

Princípios gerais de qualidade de dados 

significa que os dados pessoais devem ser: (a) processados de forma justa e legal; (b) 

coletados para fins específicos, explícitos e legítimos e não processados de forma 

incompatível com esses fins; (c) adequado, relevante e não excessivo; (d) precisas e, 

quando necessário, atualizadas; (e) mantidos em uma forma identificável por não mais 

que o necessário; e (f) mantidos em segurança (artigo 5, rgpd). 

 

Diretiva de aplicação da lei 

significa a Diretiva (UE) 2016/680 relativa à proteção das pessoas singulares no que diz 

respeito ao tratamento de dados pessoais pelas autoridades competentes para fins de 

prevenção, investigação, deteção ou repressão de infrações penais ou execução de 

sanções penais, e livre circulação desses dados e revoga a Decisão-Quadro 2008/977 / JAI 

do Conselho. 

 

Contratos Modelo 

as cláusulas contratuais estabelecidas na Decisão C (2010) 593 da Comissão, Decisão 

(2004) 5271 da Comissão e Decisão C (2001) 1539 da Comissão. 

 

Diretiva Privacidade e Comunicações Eletrónicas 

significa a Diretiva 2002/58 / CE, de 12 de julho de 2002, relativa ao tratamento de dados 

pessoais e à proteção da privacidade no setor de comunicações eletrónicas, com a 

redação que lhe foi dada pela Diretiva 2009/136 / CE dos Direitos dos Cidadãos. 

 

Processador 

significa uma pessoa que processa dados pessoais em nome de um responsável pelo 

tratamento (artigo 4, RGPD). 
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Isenção de produtos e serviços similares 

aplica-se quando uma pessoa coleta os detalhes de email de um cliente em conexão com 

a venda de um produto ou serviço e usa esses detalhes de contato para marketing direto 

dos seus próprios produtos ou serviços similares, desde que os clientes tenham a 

oportunidade de se opor a esse uso de detalhes de contato quando eles são coletados e, 

na ocasião, uma mensagem é enviada. 

 

Tipos padrão de dados pessoais sensíveis 

significa dados pessoais que consistem em origem racial ou étnica, opiniões políticas, 

crenças religiosas ou filosóficas ou associação a sindicatos, dados genéticos, dados 

biométricos, dados sobre saúde ou dados sobre a vida sexual ou orientação sexual de 

uma pessoa natural. 

 

Fluxos de dados transfronteiriços 

significa: a) No caso de um Estado do EEE, a transferência de dados pessoais de um destino no 

EEE para um destino fora do EEE; e (b) no caso de outros Estados, uma transferência de dados 

pessoais de dentro desse Estado para qualquer outro Estado. 

 

País da lista de permissões 

significa os países que a Comissão considerou fornecer um nível adequado de proteção 

aos dados pessoais. Atualmente, isso inclui as constatações “privilegiadas” da Comissão 

nos termos da Diretiva Proteção de Dados, nomeadamente Andorra, Argentina, Canadá 

(parcialmente), Ilhas Faroé, Guernsey, Israel, The Isle of Man, Jersey, Nova Zelândia, 

Suíça, Uruguai e organizações nos EUA que se comprometeram com o “UE-US Escudo de 

Privacidade" em inglês, EU-U.S. Privacy Shield. 
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