
22) «Autoridade de controlo interessada», uma autoridade de controlo afetada pelo tratamento de dados pessoais pelo 
facto de: 

a)  O responsável pelo tratamento ou o subcontratante estar estabelecido no território do Estado-Membro dessa 
autoridade de controlo; 

b)  Os titulares de dados que residem no Estado-Membro dessa autoridade de controlo serem substancialmente 
afetados, ou suscetíveis de o ser, pelo tratamento dos dados; ou 

c)  Ter sido apresentada uma reclamação junto dessa autoridade de controlo;  

23) «Tratamento transfronteiriço»: 

a)  O tratamento de dados pessoais que ocorre no contexto das atividades de estabelecimentos em mais do que um 
Estado-Membro de um responsável pelo tratamento ou um subcontratante na União, caso o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante esteja estabelecido em mais do que um Estado-Membro; ou 

b)  O tratamento de dados pessoais que ocorre no contexto das atividades de um único estabelecimento de um 
responsável pelo tratamento ou de um subcontratante, mas que afeta substancialmente, ou é suscetível de afetar 
substancialmente, titulares de dados em mais do que um Estados-Membro;  

24) «Objeção pertinente e fundamentada», uma objeção a um projeto de decisão que visa determinar se há violação do 
presente regulamento ou se a ação prevista relativamente ao responsável pelo tratamento ou ao subcontratante está 
em conformidade com o presente regulamento, demonstrando claramente a gravidade dos riscos que advêm do 
projeto de decisão para os direitos e liberdades fundamentais dos titulares dos dados e, eventualmente, para a livre 
circulação de dados pessoais no território da União;  

25) «Serviços da sociedade da informação», um serviço definido no artigo 1.o, n.o 1, alínea b), da Diretiva (UE) 
2015/1535 do Parlamento Europeu e do Conselho (1);  

26) «Organização internacional», uma organização e os organismos de direito internacional público por ela tutelados, ou 
outro organismo criado por um acordo celebrado entre dois ou mais países ou com base num acordo dessa 
natureza. 

CAPÍTULO II 

Princípios 

Artigo 5.o 

Princípios relativos ao tratamento de dados pessoais 

1. Os dados pessoais são: 

a) Objeto de um tratamento lícito, leal e transparente em relação ao titular dos dados («licitude, lealdade e transpa
rência»); 

b)  Recolhidos para finalidades determinadas, explícitas e legítimas e não podendo ser tratados posteriormente de uma 
forma incompatível com essas finalidades; o tratamento posterior para fins de arquivo de interesse público, ou para 
fins de investigação científica ou histórica ou para fins estatísticos, não é considerado incompatível com as 
finalidades iniciais, em conformidade com o artigo 89.o, n.o 1 («limitação das finalidades»); 

c)  Adequados, pertinentes e limitados ao que é necessário relativamente às finalidades para as quais são tratados 
(«minimização dos dados»); 

d)  Exatos e atualizados sempre que necessário; devem ser adotadas todas as medidas adequadas para que os dados 
inexatos, tendo em conta as finalidades para que são tratados, sejam apagados ou retificados sem demora («exatidão»); 
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e)  Conservados de uma forma que permita a identificação dos titulares dos dados apenas durante o período necessário 
para as finalidades para as quais são tratados; os dados pessoais podem ser conservados durante períodos mais 
longos, desde que sejam tratados exclusivamente para fins de arquivo de interesse público, ou para fins de 
investigação científica ou histórica ou para fins estatísticos, em conformidade com o artigo 89.o, n.o 1, sujeitos à 
aplicação das medidas técnicas e organizativas adequadas exigidas pelo presente regulamento, a fim de salvaguardar 
os direitos e liberdades do titular dos dados («limitação da conservação»); 

f)  Tratados de uma forma que garanta a sua segurança, incluindo a proteção contra o seu tratamento não autorizado ou 
ilícito e contra a sua perda, destruição ou danificação acidental, adotando as medidas técnicas ou organizativas 
adequadas («integridade e confidencialidade»); 

2. O responsável pelo tratamento é responsável pelo cumprimento do disposto no n.o 1 e tem de poder comprová-lo 
(«responsabilidade»). 

Artigo 6.o 

Licitude do tratamento 

1. O tratamento só é lícito se e na medida em que se verifique pelo menos uma das seguintes situações: 

a)  O titular dos dados tiver dado o seu consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais para uma ou mais 
finalidades específicas; 

b)  O tratamento for necessário para a execução de um contrato no qual o titular dos dados é parte, ou para diligências 
pré-contratuais a pedido do titular dos dados; 

c)  O tratamento for necessário para o cumprimento de uma obrigação jurídica a que o responsável pelo tratamento 
esteja sujeito; 

d)  O tratamento for necessário para a defesa de interesses vitais do titular dos dados ou de outra pessoa singular; 

e)  O tratamento for necessário ao exercício de funções de interesse público ou ao exercício da autoridade pública de 
que está investido o responsável pelo tratamento; 

f)  O tratamento for necessário para efeito dos interesses legítimos prosseguidos pelo responsável pelo tratamento ou 
por terceiros, exceto se prevalecerem os interesses ou direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a 
proteção dos dados pessoais, em especial se o titular for uma criança. 

O primeiro parágrafo, alínea f), não se aplica ao tratamento de dados efetuado por autoridades públicas na prossecução 
das suas atribuições por via eletrónica. 

2. Os Estados-Membros podem manter ou aprovar disposições mais específicas com o objetivo de adaptar a aplicação 
das regras do presente regulamento no que diz respeito ao tratamento de dados para o cumprimento do n.o 1, alíneas c) 
e e), determinando, de forma mais precisa, requisitos específicos para o tratamento e outras medidas destinadas a 
garantir a licitude e lealdade do tratamento, inclusive para outras situações específicas de tratamento em conformidade 
com o capítulo IX. 

3. O fundamento jurídico para o tratamento referido no n.o 1, alíneas c) e e), é definido: 

a)  Pelo direito da União; ou 

b)  Pelo direito do Estado-Membro ao qual o responsável pelo tratamento está sujeito. 

A finalidade do tratamento é determinada com esse fundamento jurídico ou, no que respeita ao tratamento referido no 
n.o 1, alínea e), deve ser necessária ao exercício de funções de interesse público ou ao exercício da autoridade pública de 
que está investido o responsável pelo tratamento. Esse fundamento jurídico pode prever disposições específicas para 
adaptar a aplicação das regras do presente regulamento, nomeadamente: as condições gerais de licitude do tratamento 
pelo responsável pelo seu tratamento; os tipos de dados objeto de tratamento; os titulares dos dados em questão; as 
entidades a que os dados pessoais poderão ser comunicados e para que efeitos; os limites a que as finalidades do 
tratamento devem obedecer; os prazos de conservação; e as operações e procedimentos de tratamento, incluindo as 
medidas destinadas a garantir a legalidade e lealdade do tratamento, como as medidas relativas a outras situações 
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específicas de tratamento em conformidade com o capítulo IX. O direito da União ou do Estado-Membro deve 
responder a um objetivo de interesse público e ser proporcional ao objetivo legítimo prosseguido. 

4. Quando o tratamento para fins que não sejam aqueles para os quais os dados pessoais foram recolhidos não for 
realizado com base no consentimento do titular dos dados ou em disposições do direito da União ou dos Estados-
-Membros que constituam uma medida necessária e proporcionada numa sociedade democrática para salvaguardar os 
objetivos referidos no artigo 23.o, n.o 1, o responsável pelo tratamento, a fim de verificar se o tratamento para outros 
fins é compatível com a finalidade para a qual os dados pessoais foram inicialmente recolhidos, tem nomeadamente em 
conta: 

a)  Qualquer ligação entre a finalidade para a qual os dados pessoais foram recolhidos e a finalidade do tratamento 
posterior; 

b)  O contexto em que os dados pessoais foram recolhidos, em particular no que respeita à relação entre os titulares dos 
dados e o responsável pelo seu tratamento; 

c)  A natureza dos dados pessoais, em especial se as categorias especiais de dados pessoais forem tratadas nos termos do 
artigo 9.o, ou se os dados pessoais relacionados com condenações penais e infrações forem tratados nos termos do 
artigo 10.o; 

d)  As eventuais consequências do tratamento posterior pretendido para os titulares dos dados; 

e)  A existência de salvaguardas adequadas, que podem ser a cifragem ou a pseudonimização. 

Artigo 7.o 

Condições aplicáveis ao consentimento 

1. Quando o tratamento for realizado com base no consentimento, o responsável pelo tratamento deve poder 
demonstrar que o titular dos dados deu o seu consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais. 

2. Se o consentimento do titular dos dados for dado no contexto de uma declaração escrita que diga também respeito 
a outros assuntos, o pedido de consentimento deve ser apresentado de uma forma que o distinga claramente desses 
outros assuntos de modo inteligível e de fácil acesso e numa linguagem clara e simples. Não é vinculativa qualquer parte 
dessa declaração que constitua violação do presente regulamento. 

3. O titular dos dados tem o direito de retirar o seu consentimento a qualquer momento. A retirada do consen
timento não compromete a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado. Antes de dar 
o seu consentimento, o titular dos dados é informado desse facto. O consentimento deve ser tão fácil de retirar quanto 
de dar. 

4. Ao avaliar se o consentimento é dado livremente, há que verificar com a máxima atenção se, designadamente, a 
execução de um contrato, inclusive a prestação de um serviço, está subordinada ao consentimento para o tratamento de 
dados pessoais que não é necessário para a execução desse contrato. 

Artigo 8.o 

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. 

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. 
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2. Nesses casos, o responsável pelo tratamento envida todos os esforços adequados para verificar que o consen
timento foi dado ou autorizado pelo titular das responsabilidades parentais da criança, tendo em conta a tecnologia 
disponível. 

3. O disposto no n.o 1 não afeta o direito contratual geral dos Estados-Membros, como as disposições que regulam a 
validade, a formação ou os efeitos de um contrato em relação a uma criança. 

Artigo 9.o 

Tratamento de categorias especiais de dados pessoais 

1. É proibido o tratamento de dados pessoais que revelem a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as 
convicções religiosas ou filosóficas, ou a filiação sindical, bem como o tratamento de dados genéticos, dados biométricos 
para identificar uma pessoa de forma inequívoca, dados relativos à saúde ou dados relativos à vida sexual ou orientação 
sexual de uma pessoa. 

2. O disposto no n.o 1 não se aplica se se verificar um dos seguintes casos: 

a)  Se o titular dos dados tiver dado o seu consentimento explícito para o tratamento desses dados pessoais para uma ou 
mais finalidades específicas, exceto se o direito da União ou de um Estado-Membro previr que a proibição a que se 
refere o n.o 1 não pode ser anulada pelo titular dos dados; 

b)  Se o tratamento for necessário para efeitos do cumprimento de obrigações e do exercício de direitos específicos do 
responsável pelo tratamento ou do titular dos dados em matéria de legislação laboral, de segurança social e de 
proteção social, na medida em que esse tratamento seja permitido pelo direito da União ou dos Estados-Membros ou 
ainda por uma convenção coletiva nos termos do direito dos Estados-Membros que preveja garantias adequadas dos 
direitos fundamentais e dos interesses do titular dos dados; 

c)  Se o tratamento for necessário para proteger os interesses vitais do titular dos dados ou de outra pessoa singular, no 
caso de o titular dos dados estar física ou legalmente incapacitado de dar o seu consentimento; 

d)  Se o tratamento for efetuado, no âmbito das suas atividades legítimas e mediante garantias adequadas, por uma 
fundação, associação ou qualquer outro organismo sem fins lucrativos e que prossiga fins políticos, filosóficos, 
religiosos ou sindicais, e desde que esse tratamento se refira exclusivamente aos membros ou antigos membros desse 
organismo ou a pessoas que com ele tenham mantido contactos regulares relacionados com os seus objetivos, e que 
os dados pessoais não sejam divulgados a terceiros sem o consentimento dos seus titulares; 

e)  Se o tratamento se referir a dados pessoais que tenham sido manifestamente tornados públicos pelo seu titular; 

f)  Se o tratamento for necessário à declaração, ao exercício ou à defesa de um direito num processo judicial ou sempre 
que os tribunais atuem no exercício da suas função jurisdicional; 

g)  Se o tratamento for necessário por motivos de interesse público importante, com base no direito da União ou de um 
Estado-Membro, que deve ser proporcional ao objetivo visado, respeitar a essência do direito à proteção dos dados 
pessoais e prever medidas adequadas e específicas que salvaguardem os direitos fundamentais e os interesses do 
titular dos dados; 

h)  Se o tratamento for necessário para efeitos de medicina preventiva ou do trabalho, para a avaliação da capacidade de 
trabalho do empregado, o diagnóstico médico, a prestação de cuidados ou tratamentos de saúde ou de ação social ou 
a gestão de sistemas e serviços de saúde ou de ação social com base no direito da União ou dos Estados-Membros ou 
por força de um contrato com um profissional de saúde, sob reserva das condições e garantias previstas no n.o 3; 

i)  Se o tratamento for necessário por motivos de interesse público no domínio da saúde pública, tais como a proteção 
contra ameaças transfronteiriças graves para a saúde ou para assegurar um elevado nível de qualidade e de segurança 
dos cuidados de saúde e dos medicamentos ou dispositivos médicos, com base no direito da União ou dos Estados-
-Membros que preveja medidas adequadas e específicas que salvaguardem os direitos e liberdades do titular dos 
dados, em particular o sigilo profissional; 
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j)  Se o tratamento for necessário para fins de arquivo de interesse público, para fins de investigação científica ou 
histórica ou para fins estatísticos, em conformidade com o artigo 89.o, n.o 1, com base no direito da União ou de um 
Estado-Membro, que deve ser proporcional ao objetivo visado, respeitar a essência do direito à proteção dos dados 
pessoais e prever medidas adequadas e específicas para a defesa dos direitos fundamentais e dos interesses do titular 
dos dados. 

3. Os dados pessoais referidos no n.o 1 podem ser tratados para os fins referidos no n.o 2, alínea h), se os dados 
forem tratados por ou sob a responsabilidade de um profissional sujeito à obrigação de sigilo profissional, nos termos 
do direito da União ou dos Estados-Membros ou de regulamentação estabelecida pelas autoridades nacionais 
competentes, ou por outra pessoa igualmente sujeita a uma obrigação de confidencialidade ao abrigo do direito da 
União ou dos Estados-Membros ou de regulamentação estabelecida pelas autoridades nacionais competentes. 

4. Os Estados-Membros podem manter ou impor novas condições, incluindo limitações, no que respeita ao 
tratamento de dados genéticos, dados biométricos ou dados relativos à saúde. 

Artigo 10.o 

Tratamento de dados pessoais relacionados com condenações penais e infrações 

O tratamento de dados pessoais relacionados com condenações penais e infrações ou com medidas de segurança 
conexas com base no artigo 6.o, n.o 1, só é efetuado sob o controlo de uma autoridade pública ou se o tratamento for 
autorizado por disposições do direito da União ou de um Estado-Membro que prevejam garantias adequadas para os 
direitos e liberdades dos titulares dos dados. Os registos completos das condenações penais só são conservados sob o 
controlo das autoridades públicas. 

Artigo 11.o 

Tratamento que não exige identificação 

1. Se as finalidades para as quais se proceder ao tratamento de dados pessoais não exigirem ou tiverem deixado de 
exigir a identificação do titular dos dados por parte do responsável pelo seu tratamento, este último não é obrigado a 
manter, obter ou tratar informações suplementares para identificar o titular dos dados com o único objetivo de dar 
cumprimento ao presente regulamento. 

2. Quando, nos casos referidos no n.o 1 do presente artigo, o responsável pelo tratamento possa demonstrar que não 
está em condições de identificar o titular dos dados, informa-o, se possível, desse facto. Nesses casos, os artigos 15.o 

a 20.o não são aplicáveis, exceto se o titular dos dados, com a finalidade de exercer os seus direitos ao abrigo dos 
referidos artigos, fornecer informações adicionais que permitam a sua identificação. 

CAPÍTULO III 

Direitos do titular dos dados 

Secção 1  

Tr ansp arê ncia  e  re g ras  p ara  o  exercício  dos  direitos  d os  t i tulares  dos  dados  

Artigo 12.o 

Transparência das informações, das comunicações e das regras para exercício dos direitos dos 
titulares dos dados 

1. O responsável pelo tratamento toma as medidas adequadas para fornecer ao titular as informações a que se 
referem os artigos 13.o e 14.o e qualquer comunicação prevista nos artigos 15.o a 22.o e 34.o a respeito do tratamento, 
de forma concisa, transparente, inteligível e de fácil acesso, utilizando uma linguagem clara e simples, em especial 
quando as informações são dirigidas especificamente a crianças. As informações são prestadas por escrito ou por outros 
meios, incluindo, se for caso disso, por meios eletrónicos. Se o titular dos dados o solicitar, a informação pode ser 
prestada oralmente, desde que a identidade do titular seja comprovada por outros meios. 
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