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DIREITOS DOS 
PROPRIETÁRIOS 

DOS DADOS

DIREITO DE ACESSO:

Direito de receber 
uma cópia dos dados 
pessoais informados.

DIREITO DE 
RECTIFICAÇÃO:

Direito de obter a 
correção de dados 

incompletos, 
inexatos ou 
obsoletos.

DIREITO A SER 
ESQUECIDO:

Direito de apagar os 
seus dados pessoais. 

DIRITTO DI 
REVOGAÇÃO:

Direito de revogar o 
consentimento e a  
eliminação de seus 

próprios dados.

O QUE É O RGPD?

O RGPD regra o tratamento dos
dados dos cidadãos e dos
residentes da União Europeia.

O responsável pelo tratamento (ou
seja, aquele que gere as finalidades
e as modalidades do tratamento
dos dados pessoais) é obrigado a
cumprir as prescrições do
Regulamento.

O responsável pelo tratamento não
gere diretamente os dados, porém
possui uma tarefa de cooperação e
comunicação com as autoridades
dos estados membros (Garante) e
com os interessados.

O responsável pelo tratamento
responde eventuais solicitações
por parte do “Garante” pela
proteção dos dados pessoais ou por
parte dos interessados.

No caso dos dados sensíveis, o
responsável pelo tratamento é
obrigado a comunicar as
transferências de dados ao
“Garante” da proteção dos dados.
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O RGPD aplica-se a todas as atividades de um responsável pelo tratamento (que é quem gere dados
pessoais), ou seja: o acesso aos dados dos funcionários, fornecedores e clientes até o armazenamento,
transferência, classificação eliminação e uma série de outras operações que envolvam o tratamento
desses dados pessoais.

O RGPD aplica-se a todas as atividades de um responsável pelo tratamento (que é quem gere dados
pessoais), ou seja: o acesso aos dados dos funcionários, fornecedores e clientes até o armazenamento,
transferência, classificação eliminação e uma série de outras operações que envolvam o tratamento
desses dados pessoais.

EXEMPLOS DE ÁREAS AFETADAS PELO RGPD
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A QUEM O REGULAMENTO SE APLICA?

O RGPD protege dados de residentes e cidadãos da União Europeia.

Reforça a proteção de dados para os residentes na UE, mesmo quando se 
encontram fora da União Europeia.

Os responsáveis pelo tratamento de dados* que pertencem aos cidadãos 
e residentes na União Europeia têm que respeitar as prescrições do 
Regulamento.

*Tratamento de dados: toda operação realizada com dados pessoais (dados relacionados a uma
pessoa natural específica), como coleta, classificação, transmissão, processamento,
armazenamento, eliminação, avaliação etc.
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Art. 9 RGPD - Tratamento de categorias 
especiais de dados pessoais

Dados pessoais 
sensíveis

Dados pessoais

Informações
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Dados referentes à origem étnica, à convicção religiosa, às opiniões
políticas, à filiação a sindicatos ou a outras organizações de qualquer
natureza, à saúde ou à vida sexual e dados genéticos ou biométricos

Relacionados à pessoa natural identificada ou identificável (isso inclui
números identificadores, identificadores eletrônicos e dados de localização
relacionados à pessoa).

Dados gerais que não se prestam para identificar uma pessoa específica.

**O RGDP não protege os dados das pessoas jurídicas. Os deveres previstos na lei se referem ao tratamento
de dados de pessoa natural.



ENTRADA EM VIGOR E AUTORIDADE 
“GARANTE” NA ITÁLIA.

O Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) entrou em
vigor em 25 de Maio de 2018, substituindo as leis anteriores. As
sanções por infracções devem ser eficazes, proporcionais e
dissuasivas.

Na Itália, o “Garante” (autoridade responsável pela Proteção de
Dados), em ação desde 2012, é um órgão colegiado, composto por
quatro membros eleitos pelo Parlamento, os quais permanecem
atuando por um período não renovável de sete anos.

O “Garante” assegurará que o tratamento seja efetuado em
conformidade com o disposto no RGPD, nas leis e nos demais
regulamentos nacionais.

6



POR QUÊ?

CONSENTIMENTO: 
POR QUE, QUANDO E COMO PEDIR
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• O consentimento não é necessário
somente nos seguintes casos:

1) Tratamento necessário por a
execução de obrigações contratuais
ou legais.

2) Tratamento necessário para a
proteção dos interesses vitais da
pessoa em causa.

3) Tratamento necessário para o
exercício de atos de interesse
público.

• Nos demais casos é SEMPRE
necessário.

QUANDO?

• O consentimento tem que ser prévio,
ou seja, recolhido antes que seja
posto em prática o tratamento dos
dados.

• O interessado tem o direito de
revogar o consentimento a qualquer
momento.

• A revoga do consentimento não
prejudica a legalidade do tratamento,
desde que haja consentimento antes
da revogação.

COMO?

• O consentimento, para ser válido,
deve conter, expressamente, a
autorização para recolhimento dos
dados, bem como os propósitos para
utilização.

• Outras ações que utilizarão os dados
devem estar expressas e ser
distinguidas no consentimento

• O consentimento deve ser formulado
numa linguagem simples e clara.
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