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No dia 25/05/2018, entra em vigor do Novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (Regulamento Europeu n.º 2016/679), responsável 
por uma mudança de paradigma ao nível do tratamento de dados pessoais. 
 
Neste sentido, torna-se necessário ajudar os nossos parceiros, tendo por base a informação subjetiva que existe no momento, sobre 
como deve ser feita a sua implementação, razão que nos levou à elaboração do presente Boletim sobre a forma de Manual de ajuda às 
boas práticas. 
 
Estamos no entanto ao v/dispor, para esclarecimentos adicionais interpretativos que entendam por necessárias as quais estejam ao 
nosso alcance, na medida em que se trata de uma matéria que no limite deterá um conhecimento técnico jurídico mais aprofundado ao 
alcance apenas de um jurista especializado. 
O DE DADOS 
 
1 – CONCEITOS E QUESTÕES GERAIS 
 
O que é o tratamento de dados? 
É uma operação ou conjunto de operações efetuadas sobre dados pessoais ou sobre conjunto de dados pessoais, tais como a recolha, o 
registo, a organização, a estruturação, a conservação, a adaptação ou alteração, a recuperação, a consulta, a utilização, a divulgação por 
transmissão, difusão ou qualquer outra forma de disponibilização, a comparação ou interconexão, a limitação, o apagamento ou a 
destruição. 
 
Todos os Responsáveis pelo Tratamento e Subcontratantes têm que nomear um Encarregado de Proteção de 
Dados? 
Não, o Encarregado de Proteção de Dados (chamado DPO) apenas se torna obrigatório para organismos públicos e para entidades 
privadas que, atendendo ao volume de dados tratados, ao facto de tratarem dados regular e sistematicamente e ao facto de tratarem 
dados sensíveis, se encontrem obrigados a proceder a esta nomeação. 
De uma forma mais resumida, a obrigatoriedade para ter que ter um (DPO) aplica-se às empresas com mais de 250 trabalhadores, no 
entanto, existem algumas PME´s que necessitam de ter um Encarregado de Dados (DPO), nomeada e particularmente as que tratem 
dados sensíveis (ex. clinicas, laboratórios de analises, etcccc). 
 
O Encarregado de Proteção de Dados (DPO) tem alguma certificação específica? 
Ao contrário do que por ai já se encontra a vender (cursos para certificar DPO´s, etccc), neste momento, não existe qualquer certificação 
legal profissional para o exercício das funções de DPO, no entanto, existe um perfil necessário para tal exercício e que consta do 
regulamento e, nas empresas em que exista tratamento de dados sensíveis, deveria ser nomeado um elemento (DPO) que fosse o 
responsável pela recolha, tratamento, armazenamento e supervisão desses mesmos dados, sem que o acesso dos mesmos possa estar 
ao alcance de qualquer colaborador. 
 
Quais as funções do responsável pelo tratamento de dados nomeado pela empresa? 
Mesmo que não haja um DPO (Encarregado de proteção de dados), existindo apenas um mero responsável pela proteção dos mesmos, 
este tem sempre como funções: 
- Assegurar e monitorizar que as medidas implementadas para proteção de dados, são suficientes á sua guarda em segurança. 
- Sempre que a segurança dos dados implementada seja violada, para defesa da sua própria responsabilidade, deve comunicar de 
imediato á Comissão Nacional de Proteção Dados, os factos ocorridos e as suspeitas (caso existam). 
- Deve ser o interlocutor entre a empresa e a Comissão de Proteção de Dados, sempre que esta venha a contactar a empresa por 
qualquer motivo. 
 
Quais as consequências da violação do Regulamento? 
Muito se fala em elevadas coimas como se fossem a única consequência da violação do Regulamento, quando a par das coimas, temos 
ainda as repreensões, ordens, correção do comportamento e dano reputacional ou lesão da imagem, que são as primeiras medidas que a 
Comissão de Proteção de Dados tomará, ainda antes das tão valadas coimas. 
 
E os titulares de dados, o que poderão fazer em caso de incumprimento do Regulamento? 
Os titulares de dados pessoais, em caso de violação do Regulamento, poderão pedir uma indemnização pelos danos patrimoniais e não 
patrimoniais, dai que a importância de conseguir reunir condições para que os dados não venham a ser utilizados pelas empresas para 
outros fins que não os legais, nomeadamente, ceder contactos a terceiros para publicidade e outros fins comerciais, seja de efetiva 
importância. 
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Que direitos tem o titular dos dados? 
Direito à transparência das informações, comunicações e regras para o exercício dos direitos, direito à informação, direito de acesso, 
direito de retificação, direito ao apagamento, direito à limitação do tratamento, direito de portabilidade, direito de oposição, direito a opor-
se a decisões individuais automatizadas, incluindo definição de perfis e direito a ser notificado de uma violação de dados que represente 
perigo para os seus direitos, liberdades e garantias. 
 
 
2 - A RELAÇÃO DA EMPRESA COM O SEU CONTABILISTA CERTIFICADO 
 
Porque é que este Regulamento é aplicável aos Contabilistas Certificados? 
Tanto na qualidade de Responsáveis pelo Tratamento como na qualidade de subcontratantes, os Contabilistas Certificados, procedem ao 
tratamento de dados pessoais, quer dos funcionários das empresas a quem prestam serviços, quer outros e, nessa medida, terão que 
fazer tal tratamento em conformidade com este novo Regime Geral de Proteção de Dados, bem como, assegurar que os seus 
colaboradores que estão a tratar esses mesmos dados, o fazem em total cumprimento desse mesmo regulamento, nomeadamente 
quanto ao dever de sigilo e confidencialidade. 
 
Os Contabilistas Certificados terão de nomear um DPO? 
Em princípio não, pese embora, muitas vezes procedam ao tratamento de dados sensíveis, no entanto, como não o fazem em grande 
escala, não é claro que tenha que ter um DPO. No entanto, podem deter dentro da empresa, uma ou varias pessoas (devidamente 
identificadas) e que sejam as que recetam os dados e que asseguram o cumprimento do Regulamento, quanto ao dever de sigilo e 
confidencialidade 
 
 
3 – PRINCIPIOS A TER EM CONTA NA IMPLEMENTAÇÃO DO R.G.P.D. 
 

No sentido da implementação do Regulamento, a partir de 25/05/2018, convém, antes de mais, ter em atenção alguns princípios, tais 
como: 

 - Os dados sejam objeto de um tratamento lícito, leal e transparente em relação ao titular dos dados;  
 - Os dados sejam recolhidos para finalidades determinadas, explícitas e legítimas;  
 - Os dados sejam exatos e atualizados sempre que necessário;  
 - Os dados sejam adequados, pertinentes e limitados ao que é necessário;  
 - Os dados sejam conservados, de forma a que permitam a identificação dos titulares dos dados apenas durante o período 
necessário;  
 - Os dados sejam tratados, de forma a que garantam a segurança, incluindo a proteção contra o tratamento não autorizado ou 
ilícito e contra a perda, destruição ou danificação acidental;  
 - Os dados sejam tratados apenas se o titular tiver dado o seu consentimento para uma ou mais finalidades específicas.  
Acresce ainda que as empresas deverão aplicar medidas técnicas e organizativas que assegurem e comprovem que o tratamento é 
realizado em conformidade com o RGPD e permitem:  
 - A pseudonimização (quando os campos de identificação contidos num registo de dados são substituídos por um ou mais 
identificadores artificiais) e a cifragem (quando os dados são codificados de forma a que apenas possam ser lidos por pessoas 
autorizadas);  
 - Assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e resiliência permanente dos sistemas e dos serviços de 
tratamento;  
 - Restabelecer a disponibilidade e o acesso aos dados pessoais de forma atempada no caso de um incidente físico ou técnico;  
 - Testar, apreciar e avaliar regularmente a eficácia das medidas técnicas e organizativas;  
 
Ao avaliar o nível de segurança, a empresa, deverá ter em conta os riscos apresentados pelo tratamento, destruição, perda e alteração 
acidentais ou ilícitas, e à divulgação ou ao acesso não autorizado, de dados pessoais transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer 
outro tipo de tratamento.  
O cumprimento de códigos de conduta ou de procedimentos de certificação poderá ser utilizado como elemento para demonstrar o 
cumprimento do RGPD.  
Uma última questão importante é proceder a auditorias/verificações periódicas ao sistema implementado por forma a dar resposta a 
novas questões, rever procedimentos e criar mecanismos que impeçam a ocorrência de violações de dados. 
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4 – INSTRUÇÕES DE BOAS PRATICAS ADOPTAR APARTIR DE 25/05/2018 
 
4.1 - QUANTO À RECEPÇÃO DE CANDIDATURAS A EMPREGO: 

 
4.1.1 – Quando recebidas por Email: 

 
- Se a empresa pretende ficar com o registo dos dados para futuro contacto, deve enviar de imediato um email nos seguintes termos 
(obtendo e guardando a eventual resposta positiva). 
 
“Exmo Senhor,  
Acusamos a receção da v/candidatura, a qual nos mereceu a nossa melhor atenção.  
No seguimento, fica a promessa de que iremos proceder a uma análise das nossas necessidades de recrutamento, a qual possa ir de encontra as suas 
espectativas, quer elas sejam para o imediato, ou, no prazo dos próximos 12 meses. 
Para tal, no sentido de podermos usar os dados que nos forneceu nesta sua candidatura, exclusivamente para efeitos da mesma, no cumprimento do 
Regime de Proteção de Dados atualmente vigente, agradecíamos que confirmasse apenas com a resposta “SIM”, se autoriza que os dados fornecidos 
na presente candidatura, fiquem guardados em base de dados específica para o efeito, pelo período de 12 meses, sendo que, após aquele período, é 
nosso compromisso que os mesmos serão eliminados/destruídos. 
Aproveitamos assim ainda para afirmando desde já o nosso compromisso em respeitar a privacidade e confidencialidade individual dos dados que nos 
são confiados, pelo que é nosso firme compromisso proteger os seus dados pessoais, conforme a nossa politica de dados cujo documento anexamos. – 
Anexar minuta 1 
A não resposta a este email, no prazo de 2 dias, implicará a imediata destruição dos referidos dados, considerando a referida candidatura, sem 
efeito.” 
Ficando aguardar respostas, 
Cumprimentos” 
 
- Se a empresa não pretende ficar com o registo dos dados para futuro contacto, deve enviar de imediato um email nos seguintes termos 
(obtendo e guardando a eventual resposta positiva). 

 
“Exmo Senhor,  
Acusamos a receção da v/candidatura, a qual nos mereceu a nossa melhor atenção.  
No seguimento, após análise das nossas necessidades de recrutamento, verificamos que lamentavelmente não detemos nenhuma vaga que vá de 
encontro suas espectativas. 
Assim sendo, quer para sua segurança, quer no cumprimento do Regime de Protecção de Dados atualmente vigente, informamos que no prazo de 2 
dias, iremos proceder destruição dos dados que V. Exa. nos forneceu através da presente candidatura.” 
Com votos de felicidades, 
Cumprimentos” 
 
Nota de Segurança: Numa fase transitória e quando este tipo de dados seja recebido por vários emails ou em vários PC´s, devem 
proceder o reencaminhamento dos mesmos para um email e PC especifico, escolhido para o efeito e de acesso apenas ao responsável 
pela protecção de dados da empresa (eliminando os dados que fiquem nos emails aonde a informação foi cair – incluindo a eliminação da 
pasta “lixo”). 
Aconselha-se por isso a implementar um email próprio para “recrutamento”, com acesso ao colaborador da empresa que trata os dados e 
ao responsável pela proteção de dados e com password de acesso aos seus conteúdos. 
 
 
4.1.2 – Quando recebidas por Ficha de Candidatura: 

  
Neste caso, a empresa deve reformular as suas fichas de candidatura, colocando a opção abaixo indicada e respeitando as suas 
instruções. 

□ Para efeitos do Regime de Proteção de Dados atualmente em vigor, declaro que autorizo a que os dados fornecidos na presente candidatura, 

fiquem guardados nesta empresa pelo período de 12 meses, desde que a referida salvaguarde o respetivo dever de sigilo e confidencialidade, bem 
como, após aquele prazo, proceda à sua eliminação/destruição. 
Confirmo por isso a leitura dos da Politica de Privacidade, como documento se anexa. – Anexar minuta 1 e pedir também para assinar o mesmo 
 

 
Assinatura do Candidato 

 
________________________________________________ 

 
Documento replicado em duas vias, sendo um exemplar entregue ao candidato 
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Nota de Segurança: As fichas de Candidatura que possam ter a autorização para o tratamento de dados, devem ser arquivadas 
fisicamente em pastas e armário próprio (fechado á chave), com acesso apenas pelo responsável pela protecção de dados da empresa. 
Em alternativa, poderá ser implementado o procedimento de digitalização das fichas de candidatura (destruindo-as fisicamente no 
destruidor de papeis), com arquivo dos ficheiros em pasta informática (de acesso codificado – password) a ser utilizado apenas pelo 
responsável pela protecção de dados da empresa. 
 

4.2 - QUANTO AOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS Á ADMISSÃO DE NOVOS TRABALHADORES: 

  
4.2.1 – Recolha de documentos pessoais  
 

A reprodução do cartão de cidadão em fotocópia ou qualquer outro meio sem consentimento do titular Cidadão (ou cartão com o NIF + BI 
+ Cartão da Segurança Social), salvo nos casos expressamente previstos na lei ou mediante decisão de autoridade judiciária", passou a 
ser proibida a partir de Outubro de 2017, sendo que o não cumprimento desta nova norma, implica o pagamento de uma coima de 250 a 
750 euros. No entanto, desde que, no documento (fotocopia) se indique a seguinte expressão (no exemplo da finalidade de inscrição do 
trabalhador na Segurança Social e de eventuais processos de trabalho) “Documento apenas destinado aos processos de trabalho e 
inscrição em organismos legais necessários ao processamento de contribuições sociais e impostos” . Com a entrada em vigor 
deste novo R.G.D.P.D., poderá se manter a reprodução dos documentos, com a particularidade acima indicada. 

  
4.2.2 – Recolha de dados pessoais  
 

A recolha de outros dados pessoais do trabalhador, tais como, a morada, o telemóvel, o email, o nome do cônjuge e seus dependentes, 
datas de nascimento dos mesmos, etcccc, deve ser feita numa ficha própria para o efeito que, por uma questão de harmonização, 
simplicidade e até segurança, deveria ser a própria ficha de candidatura, respeitando as regras acima descritas na rubrica da recolha de 
candidaturas. 

Notas de Segurança:  
1 - As fotocópias acima referidas, com a indicação expressa de texto acima referido, quando a empresa entenda que ainda assim as deva 
guardar em arquivo físico, deve reunir as condições para que os mesmos estejam em pastas e armário próprio - fechado á chave, com 
acesso apenas pelo responsável pela proteção de dados da empresa. Optando pelo procedimento de digitalização dos mesmos 
documentos, com a indicação expressa de texto acima referido (destruindo no imediato a copia física que deu origem a digitalização), 
deve proceder a um arquivo em ficheiro (pasta) informática (de acesso codificado – password) a ser utilizado apenas pelo responsável 
pela proteção de dados da empresa.  
Anexar minuta 2 e pedir que o trabalhador assine esse mesmo documento de Politica de Proteção de Dados. 
2 – Devem ser implementado entre a empresa e o seu Contabilista Certificado, como único canal de comunicação para envio de 
documentos e outros dados necessários á inscrição de trabalhadores na Segurança Social, em outros organismos legais e salvaguarda 
de eventuais processos de trabalho, respeitando naturalmente a indicação expressa de texto acima referido (nos documentos pessoais), 
a comunicação entre um email da empresa especifico para o efeito e para o email: recursos.humanos@agenciamoreira.pt   
6 
 

4.3 - QUANTO AO TRATAMENTO DE DADOS DE CLIENTES E FORNECEDORES: 

 
4.3.1 – Quando ao tratamento de dados do cliente: 

 
Segundo o novo regulamento, numa relação comercial, como é o caso de empresa para empresa, o mesmo não se aplica, pelo que, 
estes cuidados, sendo apenas neste contexto, não teriam que ser tidos em conta. No entanto existem particularidades que nos exigem a 
sua aplicação. São exemplos disso: 
  - O cliente que é empresário em nome individual que nos cede os seus dados para faturação, mas, cede ainda um email e um 
numero de telemóvel que não nos oferecem a garantia que sejam de âmbito particular ou para relações comerciais apenas. 

- O cliente que é uma empresa em nome colectivo (Sociedade), que nos cede os seus dados para faturação, mas, cede ainda o 
nome de um responsável para contacto, o seu email (que pode ser o pessoal) e um numero de telemóvel que não nos oferecem a 
garantia que sejam de âmbito particular ou para relações comerciais apenas. 

- O cliente particular, que nos cede todos os seus dados pessoais para faturação. 
De entre outros exemplos, estes são alguns deles, sendo que, como forma de salvaguarda, quanto ao novo regime de protecção de 
dados, sempre que haja uma primeira abordagem de um novo cliente, em que, nos são fornecidos para orçamentação facturação e/ou 
facturação, era de todo importante lhe fazer chegar um pedido (partindo de um email da empresa, como acesso ao responsável pela 
protecção de dados – proteccaodados@xpto.pt) o qual detenha os seguintes termos. 
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“Exmo Senhor, 
Para que possamos dar cotação ou iniciar a nossa relação comercial, verificando que nos forneceu dados que podem ser considerados como de 
protecção obrigatória nos termos do Regime de Proteção de Dados atualmente vigente, agradecíamos que confirmasse apenas com a resposta “SIM”, 
se autoriza que os dados fornecidos, fiquem guardados em base de dados específica para o efeito, assegurando desde já esta empresa o cumprimento 
do nosso dever de sigilo e confidencialidade. 
Recordamos que a não resposta a este email, no prazo de 2 dias, implicará a imediata eliminação dos dados que se considerem pessoais, tais 
como email e contacto, sendo que, eventuais contactos comerciais, respostas ou envio de correspondência, apenas se cingiram ao envio 
postal para a morada indicada. 
Anexar minuta 3 - documento de Politica de Privacidade. 
Ficando aguardar respostas, 
Os nossos cumprimentos” 
  
Nota de Segurança: O acesso ao email próprio para “proteccaodados”, deve apenas estar disponível ao colaborador da empresa que 
trata os dados e ao responsável pela proteção de dados e com password de acesso aos seus conteúdos. 
 
 
4.3.2 – Quando ao tratamento de dados do fornecedor: 

 
Segundo o novo regulamento, numa relação comercial, como é o caso de empresa para empresa, o mesmo não se aplica, pelo que, 
estes cuidados, sendo apenas neste contexto, não teriam que ser tidos em conta. No entanto existem particularidades que nos exigem a 
sua aplicação. São exemplos disso: 
  - O fornecedor que é empresário em nome individual e que nos cede os seus dados para relações comerciais, incluindo nos 
referidos dados, um email e um numero de telemóvel, os quais não nos oferecem a garantia de que sejam dados exclusivamente para 
uso comercial. 
  - O fornecedor que é uma empresa em nome colectivo (Sociedade), e que nos cede os seus dados para relações comerciais, 
incluindo nos referidos dados, um email e um numero de telemóvel de um responsável, um vendedor, um comercial, etccc, os quais não 
nos oferecem a garantia de que sejam dados exclusivamente para uso comercial. 
  - O colaborador ao abrigo de um contrato de prestação de serviços (vulgo recibos verdes) e que nos cede todos os seus dados 
pessoais para faturação, incluindo dados que também não nos oferecem a garantia de que sejam dados exclusivamente para uso 
comercial. 
De entre outros exemplos, estes são alguns deles, sendo que, como forma de salvaguarda, quanto ao novo regime de protecção de 
dados, sempre que haja uma primeira abordagem de um novo fornecedor, em que, através de envio de propostas nos são fornecidos 
dados que possam não vir a ser considerados de exclusivo uso comercial, era de todo importante lhe fazer chegar um pedido (partindo de 
um email da empresa, como acesso ao responsável pela protecção de dados – proteccaodados@xpto.pt) o qual detenha os seguintes 
termos. 
 
“Exmo Senhor, 
Para que possamos dar andamento á análise das suas propostas ou iniciar a nossa relação comercial, verificando que nos forneceu dados que podem 
ser considerados como de protecção obrigatória nos termos do Regime de Proteção de Dados atualmente vigente, agradecíamos que confirmasse 
apenas com a resposta “SIM”, se autoriza que os dados fornecidos, fiquem guardados em base de dados específica para o efeito, assegurando desde 
já esta empresa o cumprimento do nosso dever de sigilo e confidencialidade. 
Recordamos que a não resposta a este email, no prazo de 2 dias, implicará a imediata eliminação dos dados que se considerem pessoais, tais 
como email e contacto, sendo que, eventuais contactos comerciais, respostas ou envio de correspondência, apenas se cingiram ao envio 
postal para a morada indicada. 
Ficando aguardar respostas, 
Os nossos cumprimentos” 
Anexar minuta 3 - documento de Politica de Privacidade. 
 
Nota de Segurança: O acesso ao email próprio para “proteccaodados”, deve apenas estar disponível ao colaborador da empresa que 
trata os dados e ao responsável pela proteção de dados e com password de acesso aos seus conteúdos. 
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4.4 – MECANISMOS DE CONTROLO DE ASSIDUIDADE E VIDEOVIGILÂNCIA: 

  
4.4.1 – Relógio de Ponto 

 

A recolha dos dados individuais de assiduidade de cada trabalhador, quando esteja em causa um mecanismo (relógio de ponto), que 
proceda ao registo de entradas e saídas, através de impressão digital e/ou leitura optical (olhos), nos termos do novo regulamento é 
considerado como sendo tratamento de um dado pessoal sensível, logo, nesta circunstancia, exige que a empresa disponha de um 
D.P.O. (Encarregado pela protecção de dados) e não um mero responsável pela protecção de dados. 

Nota Pessoal: Em nossa opinião e pela informação e legislação disponível, ser um Encarregado ou o Único responsável pela protecção 
de dados na empresa, são funções que em nada divergem uma da outra, na medida em que não existindo regulamento legal de 
qualificação profissional de um D.P.O., desde que se nomeie um responsável único, que respeite, salvaguarde e monitorize as condições 
de segurança da guarda de dados, chamar DPO ou, responsável, tem o mesmo efeito prático. 

Notas de Segurança: O acesso ao software e aos mecanismos informáticos de controlo de assiduidade, para extração de listagens de 
ponto do pessoal, deve ser assegurados apenas pelo responsável pela proteção de dados da empresa. Além disso, as cópias de 
segurança ficheiros com o histórico desses dados de assiduidade, deve estar encriptada (com password ou sistemas de segurança 
acesso). 
6 
4.4.2 – Sistema de Videovigilância 

 

A recolha de imagens em circuito fechado, dentro das instalações da empresa, não é permitida para efeitos de prova em conflitos, 
repreensões ou outros aspetos relacionados com as relações laborais. 

A recolha de imagens em circuito fechado, dentro das instalações da empresa, pode ser permitida para efeitos de prova de eventuais 
furtos, roubos ou incidentes, dentro de regras e contextos legais bem definidos. 

Com este novo regulamento, a única particularidade que existe com acrescida, será a segurança na gravação e acesso aos dados da 
mesma. 

Notas de Segurança: O acesso ao software e aos mecanismos informáticos de controlo e gravação das imagens, deve ser assegurados 
apenas pelo responsável pela proteção de dados da empresa. Além disso, as cópias de segurança ficheiros com o histórico desses 
dados de imagens, deve estar encriptada (com password ou sistemas de segurança acesso).  

 
 

4.5 – SISTEMAS INFORMATICOS, ACESSO A SOFTWARES, CONTAS DE EMAIL E COPIAS DE SEGURANÇA: 

  
4.5.1 – Acesso ao PC ou Rede Informática 

 

Para aumento da segurança de acesso a eventuais dados pessoais ou outros dados sensíveis, diretamente a um Computador, ou através 
deste a uma rede informática interna aonde os mesmos possam estar guardados, era de todo necessário que, com a colaboração do 
informático que presta serviço à empresa na manutenção de equipamentos e da rede informática, fossem criados níveis de acesso e 
segurança, com passwords cedidas aos colaboradores, e que não permitissem o acesso a determinados dados pessoais de clientes, 
colaboradores, particulares ou colegas de trabalho, acesso esse só permitido ao responsável pela proteção de dados da empresa.  

  
4.5.2 – Acesso a Softwares e Contas de Email 

 

Para aumento da segurança de acesso a eventuais dados pessoais ou outros dados sensíveis, diretamente a um Computador, ou através 
deste a uma rede informática interna aonde os mesmos possam estar guardados em eventuais softwares de faturação, de analise, de 
produção, de contabilidade, de salários, de orçamentação, de desenho técnico, de controlo do ponto de pessoal, etc, ou ainda, possam 
ser encontrados em caixas de email da empresa, era de todo necessário que, com a colaboração dos informáticos que prestam serviços 
à empresa nesses mesmos diversos softwares, fossem criados níveis de acesso e segurança, com passwords cedidas aos 
colaboradores, e que não permitissem o acesso de terceiros a determinados dados pessoais de clientes, colaboradores, particulares ou 
colegas de trabalho, acesso esse só permitido responsável pela proteção de dados da empresa.  
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4.5.3 – Cópias de Segurança 

 

Para aumento da segurança de acesso a eventuais dados pessoais ou sensíveis, diretamente a um Computador, ou através deste a uma 
rede informática interna aonde os mesmos possam estar guardados, era de todo necessário que, com a colaboração do informático que 
presta serviços à empresa, fossem criados (conforme o regulamento obriga), mecanismos de encriptação das referidas copias e ficheiros 
cujo acesso livre apenas possa ser dado ao responsável pela proteção de dados da empresa. 

 
8 
4.6 – PLATAFORMAS ON-LINE E REDES SOCIAIS: 

  
4.6.1 – Plataformas On-Line 

 

As plataformas on-line com acesso fechado ou registo através de Login para utilizadores/clientes, tem que deter a autorização de todos 
para a sua utilização continuar a ser possível (a partir do dia 25/05/208). Assim, de entre outras formas mais dispendiosas, deve ser 
utlizado o email acima indicado: proteccaodados@xpto.pt com o envio do pedido de autorização e com o anexo de informação ao 
utilizador sobre os dados (minuta do anexo 1)  

Notas de Segurança: No acesso á plataforma por parte dos utilizadores, nomeadamente os novos registos, aquando da introdução de 
dados para registo, devem ser criadas ferramentas de opção obrigatória que obriguem os mesmos a aceitar as Políticas de Privacidade – 
Colocar a minuta 4 como condição de registo opção de confirmação da Politica de Privacidade. 
   
 
4.6.2 – Redes Sociais 

 

Este é um dos canais que poderá ser o mais sensível á implementação deste regulamento, pois o seu uso, nomeadamente na publicação 
de imagens, na partilha de informações ou campanhas comerciais, dependerá sempre do prévio consentimento dos visados.  

Notas de Segurança: Aconselha-se a tomar cuidado com as fotos que a empresa possa partilhar nos seus morais, bem como, ao utilizar 
o seu mural para informações ou campanhas comerciais, não o fazer em partilha directa com paginas de seguidores, mas apenas 
publicação comum. 
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MINUTA 1 

 
Política de Privacidade (Candidaturas a Emprego) 

9  
Os dados com recolha expressa autorizada pelo seu titular, impõem ao Responsável do Tratamento de Dados o fornecimento das 
informações constantes do art. 14.º do RGPD, as quais se consideram prestadas pela leitura do presente documento: 
Dever de informação: 
Os seus dados serão tratados pela EMPRESA XPTO, NIF. 000000000. 
Querendo, poderá contactar com os responsáveis pela protecção de dados, através do email: proteccaodados@xpto.pt 
 
O presente tratamento destina-se em exclusivo ao Processamento de Salários, nas comunicações e inscrições para efeitos de 
processamento dos descontos e regalias sociais, tais como a Taxa Social Única, o IRS, os Fundos de Compensação, o Seguro de 
Acidentes de Trabalho, os Seguros de Saúde e Vida (na componente de remunerações em espécie e quando aplicável) a Gestão da 
Medicina no Trabalho, tendo isto como fundamento jurídico o cumprimento de obrigações legais ou regalias sociais atribuídas pela 
entidade patronal. 
 
Os dados recolhidos serão entregues ou facultados aos responsáveis pelo seu tratamento e processamento. 
 
Eventualmente, o facto dos responsáveis pelo tratamento tencionarem transferir dados pessoais para um país terceiro ou uma 
organização internacional, e a existência ou não de uma decisão de adequação adotada pela Comissão ou a referência às garantias 
apropriadas ou adequadas e aos meios de obter cópia das mesmas, ou onde foram disponibilizadas. 
 
Todos os seus dados pessoais serão conservados apenas durante o período legalmente obrigatório, respeitando a sua conservação as 
garantias de sigilo e confidencialidade preconizadas pelo RGPD. 
 
A legitimidade para proceder ao presente tratamento encontra-se prevista na alínea b) do n.º 1 do art. 6.º do RGDP. 
 
Dispõe V. Exa do direito de solicitar aos responsáveis pelo tratamento acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito, bem como a 
sua retificação ou o seu apagamento, e a limitação do tratamento no que disser respeito ao titular dos dados, ou do direito de se opor ao 
tratamento, bem como do direito à portabilidade dos dados, podendo para o efeito solicitar documento especifico para o exercício desse 
direito. 
 
Pode, V. Exa., retirar o consentimento para o presente tratamento, em qualquer altura, sem comprometer a licitude do tratamento 
efetuado com base no consentimento propriamente dito sempre que o tratamento dos dados se baseie no consentimento do titular ou 
seja necessário para efeitos do cumprimento de obrigações e do exercício de direitos específicos do responsável pelo tratamento ou do 
titular dos dados, s interesses legítimos prosseguidos pelo responsável pelo tratamento ou por terceiros. 
 
Caso considere ter sido violado o RGPD poderá apresentar reclamação a uma autoridade de controlo.  
 
Havendo lugar a decisões automatizadas, incluindo a definição de perfis, poderá V. Exa. opor-se às mesmas, nos termos e para os 
efeitos do art. 22.º. 
 
Foram recolhidos dados pessoais comuns, tais como; 
 
- Nome, data de nascimento, sexo e regime de casamento, 
- Números de identificação, tais como; BI, NIF, carta de condução, Passaporte, Autorização de Residência ou Permanência, 
- Endereços de identificação e localização física, tais como moradas, 
- Contactos Pessoais, tais como; o endereço de email, páginas de redes sociais, nº de telefone e nº de telemóvel, 
- Dados Económicos e de enquadramento profissional, tais como; Remunerações e Prémios Auferidos, Categorias profissionais e 
atividades desempenhadas. 
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MINUTA 2 

 

Política de Privacidade (Admissão de Trabalhadores) 
9  

Os dados com recolha expressa autorizada pelo seu titular, impõem ao Responsável do Tratamento de Dados o fornecimento das 
informações constantes do art. 14.º do RGPD, as quais se consideram prestadas pela leitura do presente documento: 
Dever de informação: 
Os seus dados serão tratados de forma partilhada pela EMPRESA XPTO, NIF. 000000000 e pela AGÊNCIA MOREIRA – Unipessoal, 
Lda., NIF. 502070145. 
Querendo, poderá contactar com os responsáveis pela protecção de dados; 
- Na empresa EMPRESA XPTO, para o email: proteccaodados@xpto.pt 
- Na AGÊNCIA MOREIRA – Unipessoal, Lda.: recursos.hgumanos@agenciamoreira.pt. 
 
O presente tratamento destina-se em exclusivo ao Processamento de Salários, nas comunicações e inscrições para efeitos de 
processamento dos descontos e regalias sociais, tais como a Taxa Social Única, o IRS, os Fundos de Compensação, o Seguro de 
Acidentes de Trabalho, os Seguros de Saúde e Vida (na componente de remunerações em espécie e quando aplicável) a Gestão da 
Medicina no Trabalho, tendo isto como fundamento jurídico o cumprimento de obrigações legais ou regalias sociais atribuídas pela 
entidade patronal. 
 
Os dados recolhidos serão entregues ou facultados aos responsáveis pelo seu tratamento e processamento. 
 
Eventualmente, o facto dos responsáveis pelo tratamento tencionarem transferir dados pessoais para um país terceiro ou uma 
organização internacional, e a existência ou não de uma decisão de adequação adotada pela Comissão ou a referência às garantias 
apropriadas ou adequadas e aos meios de obter cópia das mesmas, ou onde foram disponibilizadas. 
 
Todos os seus dados pessoais serão conservados apenas durante o período legalmente obrigatório, respeitando a sua conservação as 
garantias de sigilo e confidencialidade preconizadas pelo RGPD. 
 
A nossa legitimidade para proceder ao presente tratamento encontra-se prevista na alínea b) do n.º 1 do art. 6.º do RGDP. 
 
Dispõe V. Exa do direito de solicitar aos responsáveis pelo tratamento acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito, bem como a 
sua retificação ou o seu apagamento, e a limitação do tratamento no que disser respeito ao titular dos dados, ou do direito de se opor ao 
tratamento, bem como do direito à portabilidade dos dados, podendo para o efeito solicitar documento especifico para o exercício desse 
direito. 
 
Pode, V. Exa., retirar o consentimento para o presente tratamento, em qualquer altura, sem comprometer a licitude do tratamento 
efetuado com base no consentimento propriamente dito sempre que o tratamento dos dados se baseie no consentimento do titular ou 
seja necessário para efeitos do cumprimento de obrigações e do exercício de direitos específicos do responsável pelo tratamento ou do 
titular dos dados, s interesses legítimos prosseguidos pelo responsável pelo tratamento ou por terceiros. 
 
Caso considere ter sido violado o RGPD poderá apresentar reclamação a uma autoridade de controlo.  
 
Havendo lugar a decisões automatizadas, incluindo a definição de perfis, poderá V. Exa. opor-se às mesmas, nos termos e para os 
efeitos do art. 22.º. 
 
Foram recolhidos dados pessoais comuns, tais como; 
- Nome, data de nascimento, sexo e regime de casamento, 
- Números de identificação, tais como; BI, NIF, carta de condução, Passaporte, Autorização de Residência ou Permanência, 
- Endereços de identificação e localização física, tais como moradas, 
- Contactos Pessoais, tais como; o endereço de email, páginas de redes sociais, nº de telefone e nº de telemóvel,  
- Dados Económicos e de enquadramento profissional, tais como; Remunerações e Prémios Auferidos, Categorias profissionais e 
atividades desempenhadas. 
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MINUTA 3 

 

Política de Privacidade (Clientes e Fornecedores) 
 

Os dados com recolha expressa autorizada pelo seu titular, impõem ao Responsável do Tratamento de Dados o fornecimento das 
informações constantes do art. 14.º do RGPD, as quais se consideram prestadas pela leitura do presente documento: 
Dever de informação: 
Os seus dados serão tratados pela EMPRESA XPTO, NIF. 000000000. 
Querendo, poderá contactar com os responsáveis pela protecção de dados, através do email: proteccaodados@xpto.pt 
 
O presente tratamento destina-se em exclusivo ao relacionamento comercial entres empresas cliente/fornecedor. 
 
Os dados recolhidos serão entregues ou facultados aos responsáveis pelo seu tratamento e processamento. 
 
Eventualmente, o facto dos responsáveis pelo tratamento tencionarem transferir dados pessoais para um país terceiro ou uma 
organização internacional, e a existência ou não de uma decisão de adequação adotada pela Comissão ou a referência às garantias 
apropriadas ou adequadas e aos meios de obter cópia das mesmas, ou onde foram disponibilizadas. 
 
Todos os dados pessoais que possam não ser interpretados como exclusivamente para uma relação comercial, serão conservados 
apenas durante o período em que exista a referida relação ou, por períodos legalmente obrigatórios, respeitando a sua conservação as 
garantias de sigilo e confidencialidade preconizadas pelo RGPD. 
 
A legitimidade para proceder ao presente tratamento encontra-se prevista na alínea a) do n.º 1 do art. 6.º do RGDP. 
 
Dispõe V. Exa do direito de solicitar aos responsáveis pelo tratamento acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito, bem como a 
sua retificação ou o seu apagamento, e a limitação do tratamento no que disser respeito ao titular dos dados, ou do direito de se opor ao 
tratamento, bem como do direito à portabilidade dos dados, podendo para o efeito solicitar documento especifico para o exercício desse 
direito. 
 
Pode, V. Exa., retirar o consentimento para o presente tratamento, em qualquer altura, sem comprometer a licitude do tratamento 
efetuado com base no consentimento propriamente dito sempre que o tratamento dos dados se baseie no consentimento do titular ou 
seja necessário para efeitos do cumprimento de obrigações e do exercício de direitos específicos do responsável pelo tratamento ou do 
titular dos dados, s interesses legítimos prosseguidos pelo responsável pelo tratamento ou por terceiros. 
 
Caso considere ter sido violado o RGPD poderá apresentar reclamação a uma autoridade de controlo.  
 
Havendo lugar a decisões automatizadas, incluindo a definição de perfis, poderá V. Exa. opor-se às mesmas, nos termos e para os 
efeitos do art. 22.º. 
 
Os dados que podem vir a ser recolhidos e que possam estar sob proteção ao abrigo deste presente regulamento, são; 
 
- Nome pessoal dos responsáveis ou representantes pela empresa presente nas relações comerciais, eventuais datas de nascimento, 
sexo e regimes de casamento, 
- Dados identificativos, como, BI, NIF, carta de condução, Passaporte, Autorização de Residência ou Permanência, dos responsáveis ou 
representantes pela empresa presente nas relações comerciais, 
- Endereços de identificação e localizações físicas relacionados com moradas dos responsáveis ou representantes pela empresa 
presente nas relações comerciais, 
- Contactos Pessoais, tais como; o endereço de email, páginas de redes sociais, nº de telefone e nº de telemóvel; dos responsáveis ou 
representantes pela empresa presente nas relações comerciais. 
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MINUTA 4 

 

Política de Privacidade (Plataformas web) 
 
O registo de leitura deste documento, declara que autoriza A EMPRESA XPTO a guardar os seus dados, garantindo esta que a utilização 
do seu website, respeita as normas vigentes em matéria de politica de privacidade. 
Além disso, este documento tem como objectivo informar o utilizador sobre a recolha, processamento e utilização dos seus dados 
pessoais, assim como os direitos que detém sobre os mesmos, nos termos do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 27 de Abril de 2016 (“RGPD”). 
Esta Política de Privacidade aplica-se estritamente ao website da EMPRESA XPTO, estando excluídos os websites de terceiros, a que 
eventualmente, se possa aceder através de links indicados nos nossos sites. O processamento de dados pessoais que partilhe com 
terceiros não se encontra abrangido pela presente Politica de Privacidade, pelo que recomendamos que antes de partilhar qualquer 
informação pessoal leia as políticas de privacidade desses terceiros. 
A visita ao presente website não está condicionada ao registo de dados pessoais que identifique o utilizador. Porém, a utilização de 
determinados conteúdos poderá implicar a disponibilização de dados pessoais.  
Recolha e Tratamento de dados 
A EMPRESA XPTO é a entidade responsável pela recolha e tratamento de dados pessoais do Utilizador. 
Os dados pessoais são recolhidos junto do utilizador com o seu consentimento expresso, no qual se indicam a finalidade e o tempo de 
conservação dos dados. Tais dados pessoais serão processados ou armazenados informaticamente pela EMPRESA XPTO e entidade 
subcontratante, e têm como objectivo informar o utilizador dos catálogos, fichas técnicas e preços dos bens que comercializa, sendo 
conservados e utilizados apenas pelo tempo necessário, e em concordância com as finalidades indicados no consentimento prestado 
pelo utilizador. Findo o prazo de conservação ou realizada a finalidade para que foram recolhidos, os dados pessoais serão eliminados ou 
convertidos em dados anonimizados. 
A EMPRESA XPTO compromete-se a cumprir o disposto no RGPD, bem como na demais legislação aplicável, designadamente, a não 
copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma colocar à 
disposição de terceiros os dados pessoais a que tenham tido acesso, sem que para tal tenham sido expressamente autorizadas, 
comprometendo-se a utilizá-los exclusivamente para as finalidades determinantes da recolha, abstendo-se de qualquer uso fora do 
contexto, quer em benefício próprio, quer de terceiros.  
 
Direitos do Utilizador; 
Nos termos e para os efeitos disposto nos artigos 13.º e seguintes do Regulamento a EMPRESA XPTO informa que: 
1 – O responsável pelo tratamento dos dados pessoais é A EMPRESA XPTO, com sede  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e derá ser contactada através do telefone n.º 999999999 ou e-mail: 
proteccaodados@xpto.pt 
2 – Os dados pessoais recolhidos destinam-se à elaboração de respostas a pedidos de informação, pedidos comerciais, colocação de 
fichas técnicas e tabelas de preços, à comunicação de informações sobre ações, eventos e promoções, limitando-se o tratamento de tais 
dados a este fim, excepto se o titular tiver expressamente consentido no tratamento de tais dados para outros fins; 
3 – Os dados recolhidos serão conservados pelo prazo necessário à sua utilização, para utilização expressamente referida no ponto  
4 – O titular dos dados pessoais poderá, em qualquer altura, exercer perante A EMPRESA XPTO, preferencialmente mediante 
comunicação escrita a enviar para o e-mail: proteccaodados@xpto.pt ou para a morada da sede da A EMPRESA XPTO acima 
identificada, os direitos a seguir discriminados: 
  a) o direito de aceder aos seus dados pessoais disponibilizados através do presente documento, bem como à respetiva 
consulta, retificação, atualização ou apagamento e à limitação de tratamento; 
  b) o direito de se opor ao tratamento dos seus dados; 
  c) o direito à portabilidade dos seus dados pessoais; 
  d) o direito a retirar o consentimento relativamente ao tratamento dos dados pessoais constantes do presente documento;  
  e) O direito de apresentar reclamação à autoridade de controlo competente de acordo com a legislação portuguesa, obtendo, 
para o efeito, junto da EMPRESA XPTO, os contactos da mesma;  
  f) O direito de obter informação, junto da EMPRESA XPTO, sobre as finalidades do tratamento dos seus dados, as categorias 
de dados envolvidos, a identidade dos destinatários a quem tenham sido divulgados e o período de conservação dos dados pessoais ou 
os critérios utilizados para definir tal prazo;  
  g) O direito de ser informado quais os dados pessoais que estão a ser objecto de tratamento e a obtenção de cópia de tais 
dados, sendo a cópia fornecida em formato eletrónico, salvo pedido em contrário do titular; 
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  h) O direito de obter da EMPRESA XPTO a rectificação dos dados pessoais, que sejam inexatos, ou a completar os seus 
dados; 
  i) O direito de obter da EMPRESA XPTO o apagamento dos seus dados pessoais (“direito a ser esquecido”) sem demora 
injustificada, obrigando-se a Mundicenter a apagar tais dados pessoais, nomeadamente quanto esteja em causa o cumprimento de uma 
obrigação legal, bem como no caso do titular dos dados se ter oposto ao respectivo tratamento e/ou tenha retirado o consentimento 
anteriormente prestado. 
 
Transmissão de dados 
A EMPRESA XPTO não transmitirá os dados pessoais do Utilizador a terceiros, excepto se: 
a) tiver obtido consentimento expresso nesse sentido do titular dos dados; 
b) a transmissão seja efetuada no âmbito do cumprimento de uma obrigação legal ou para cumprimento de uma ordem judicial; e 
c) a comunicação seja levada a cabo para qualquer finalidade legítima prevista na lei. 
 
Medidas de segurança 
Temos uma equipa técnica dedicada a zelar pela confidencialidade e segurança dos seus dados.  
A EMPRESA XPTO adopta as medidas que estão ao seu alcance (sistemas de segurança, regras e outros procedimentos) para proteger 
os dados pessoais do utilizador contra acessos não autorizados através da internet, e prevenir o acesso não autorizado aos dados, assim 
como a sua divulgação, uso impróprio, perda ou destruição.  
É, no entanto, da responsabilidade do utilizador, garantir e assegurar que o equipamento que está a utilizar se encontra adequadamente 
protegido contra softwares nocivos e vírus informáticos, worms e/ou malware.  
 
Responsável pelo Tratamento dos Dados 
O endereço do responsável pelo tratamento dos dados da EMPRESA XPTO é: proteccaodados@xpto.pt 
 
Alteração da Política de Privacidade 
A EMPRESA XPTO reserva-se o direito de, a qualquer momento, sem comunicação prévia e com efeitos imediatos, alterar, acrescentar 
ou revogar, parcial ou totalmente, a presente Política de Privacidade. 
Quaisquer alterações serão imediatamente divulgadas nesta mesma página online. 
Para quaisquer dúvidas ou questões sobre o tratamento dos seus dados pessoais pela EMPRESA XPTO, contacte-nos: 
proteccaodados@xpto.pt   

 


