Conteúdo patrocinado

são poucas as empresas que
implementaram medidas que resultam
num nível aceitável de conformidade
com as leis da proteção de dados.
Parte do problema reside no facto
de a maioria das organizações não
ter entendido esta lei como uma
oportunidade para melhorar os
seus processos e as suas práticas
de segurança da informação
(dados pessoais incluídos) e para,
simultaneamente, se por a salvo
de sanções.
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Quantos empresários já terão colocado
a questão: Será mesmo relevante garantir
o cumprimento dos requisitos legais
da proteção de dados?
Após o advento do Regulamento Geral
sobre a Proteção de Dados (RGPD),
anunciava-se um promissor caminho
para a defesa dos direitos fundamentais
relativos à privacidade e ao controlo
dos dados pessoais pelos detentores.
Passados mais de cinco anos desde a
publicação do Regulamento (UE) 2016/679
do Parlamento e do Conselho
de 27 de abril de 2016, aparentemente,
nada de significativo se alterou.
Ultrapassado o momento inicial de
pavor generalizado — sobretudo devido
ao valor das coimas aplicáveis em
caso de incumprimento da legislação
de proteção de dados —, instalou-se,
paulatinamente, uma despreocupação
acerca das possíveis consequências
para os incumpridores. E é um facto que
estas nunca chegaram, muito devido ao
beneplácito e à incapacidade
das autoridades de controlo.
Salvo as multinacionais e as maiores
empresas, sobretudo na área das
telecomunicações e da saúde,

Compraram-se kits de implementação
do RGPD e minutas a granel, sem ter
em conta a realidade específica de cada
empresa. Desvalorizou-se a função
do Encarregado da Proteção de Dados
(EPD), nomeando-se pessoal sem
conhecimentos nem competências
no campo da proteção de dados e,
nos casos em que o EDP designado
tem as qualidades profissionais
adequadas, não lhe são assegurados
os recursos necessários para poder
exercer corretamente a sua função.
O EPD deve ser incluído em todas as
questões que envolvam o tratamento
de dados pessoais. Deve gozar de
autonomia e independência na emissão
dos seus pareceres e das suas avaliações
e não pode ser penalizado pelo exercício
das suas funções, ainda que a sua posição
seja divergente da do responsável pelo
tratamento dos dados. Quando não
estão reunidas pelo menos as condições
atrás mencionadas, dificilmente esta
importante função poderá assumir
a relevância devida e necessária.

A situação ocorrida na Câmara Municipal
de Lisboa, conhecida como russiagate,
é somente mais um lamentável episódio
que demostra uma preocupante falta de
cultura de privacidade e de proteção de
dados e que evidencia o longo caminho
que nos falta percorrer.
Vivemos, atualmente, numa sociedade
omnivigiada e numa realidade em que
as grandes multinacionais do meio
digital adquiriram uma supremacia
que pode pôr em causa a própria
ordem dos Estados. Se, em organismos
públicos, impera um desconhecimento
confrangedor no que respeita à proteção
de dados, não é menos verdade que, em
Portugal, as empresas apresentam uma
acentuada assimetria no que respeita
à conformidade legal em matérias de
proteção de dados.
Para os que ainda não alcançaram
a conformidade legal com as leis
da proteção de dados, é fortemente
recomendável que o façam uma vez
que, num futuro próximo, a postura
pedagógica e expectante das autoridades
de controlo pode mudar, dando lugar,
à imagem do que aconteceu noutros
Estados-membros da União Europeia,
a uma autoridade robusta, capacitada
em recursos e em poderes de fiscalização
e menos apática. Q

Os resultados do panorama apresentado
são os constatados na realidade nacional.
De tempos em tempos, surge uma notícia
sobre a violação de dados pessoais,
ou sobre uma ou outra coima aplicada
a quem persiste em usar dados pessoais
de forma ilícita, mas, passada a euforia
jornalística, regressa o alheamento
habitual.
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