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Legislação entra 
em vigor a partir 
de 25 de maio.

ACIB preocupada com novas regras 
da proteção de dados

Formação e esclarecimento marcados para o dia 26

A 
Associação Comer-
cial e Industrial de 
Barcelos (ACIB) 
promove no pró-

ximo dia 26, a partir das 
14h30, na sua sede, uma 
sessão de esclarecimento 
sobre as implicações da 
nova legislação de pro-
teção de dados. 

O Novo Regulamento 
Geral de Proteção de Da-
dos Pessoais (RGPD), com 
produção de efeitos ime-
diatos em todo o territó-
rio da União Europeia a 
partir do próximo dia 25 
de maio de 2018, «vai im-
plicar uma total mudan-
ça de paradigma, para o 

qual a maioria das em-
presas não está prepara-
da», refere a ACIB.

É que, sustenta, «as al-
terações legislativas veri-
ficadas em relação às nor-
mas atualmente em vigor 
em matéria de proteção 
de dados são significati-
vas e vão exigir uma rápi-
da adaptação quer ao ní-
vel tecnológico, quer dos 

próprios recursos huma-
nos das empresas».

A sessão de esclareci-
mento vai contar com a 
colaboração da equipa es-
pecializada em Privacida-
de e Proteção de Dados da 
Sociedade de Advogados 
Nuno Cerejeira Namora, 
Pedro Marinho Falcão & 
Associados, que se propõe 
responder a dúvidas rela-
tivamente a esta matéria.

Serão abordados temas 
como: o consentimen-
to do titular dos dados, a 
política de privacidade, os 
impressos e formulários, 
o sistema para registo de 
dados pessoais, o direito 

ao esquecimento e direito 
à portabilidade, as falhas 
de segurança, a avaliação 
de impacto, o encarrega-
do de proteção de dados 
e a subcontratação.

Esta é uma sessão de 
primordial importância 
pois a partir do próximo 
dia 25 de maio a Comis-
são Nacional de Proteção 
de Dados (CNPD) anda-
rá efetivamente no terre-
no, junto das empresas e 
entidades, a fiscalizar o 
cumprimento deste no-
vo regulamento.

A participação para os 
associados é gratuita sen-
do obrigatória a inscrição.


