
Definições 
 

Responsável pelo tratamento dos dados 
 
O Responsável pelo tratamento é a pessoa que decide a finalidade para o qual qualquer dado 
pessoal deve ser processado e a forma como deve ser processado. Isto pode ser decidido apenas por 
uma pessoa ou em conjunto com várias pessoas. 
 
Subcontratante 
 
Os Subcontratantes são terceiros que processam os dados em nome do Responsável pelo 
tratamento de dados, nos quais se encontram incluídos os prestadores de serviços informáticos 
(sendo que muitos deles são nossos clientes). 
 
O que são dados pessoais e dados sensíveis? 
 
O RGPD aplica-se a todos os dados pessoais, o que significa que qualquer informação relativa a uma 
pessoa identificável que possa ser identificada directa ou indirectamente, em especial por referência 
a um identificador. 
 
O RGPD refere-se aos dados pessoais sensíveis como categorias especiais de dados pessoais. 
 

Não é um dado pessoal Dado pessoal Dado pessoal sensível 

Uma morada sem nome Nome e morada Origem étnica e racial 

Um endereço de email genérico 
como info@helpIT.com 

Endereço de email pessoal Opiniões Políticas 

Um recibo com data, hora, os 
últimos 4 dígitos do número do 

cartão de crédito mas sem 
nome nem endereço de email 

Nome e os últimos 4 dígitos do 
número do cartão de crédito 

Convicções Religiosas 

Contas da Empresa com um 
sumário das datas de 

pagamento dos salários 

Registo dos pagamentos com 
género e idade mesmo sem 

nome 
Orientação Sexual 

Nome de empresas e 
respectivo website 

Cookie na webpage 

 

Informação Biométrica 

 

 
Encarregado de Protecção de dados 
 
O Encarregado de Protecção de dados é o responsável formal pelo cumprimento da protecção de 
dados dentro do negócio. 



 
Definição de perfis 
 
A Definição de perfis significa o tratamento automatizado de dados pessoais para efectuar análises 
de evolução e previsões. 
 
Tratamento 

O tratamento significa qualquer operação ou conjunto de operações efectuadas sobre dados 
pessoais ou sobre um conjunto de dados pessoais, por meios automatizados ou não automatizados, 
tais como recolha, registo, organização, estruturação, conservação, adaptação ou alteração, 
recuperação, consulta, utilização, divulgação por transmissão, difusão ou qualquer outra forma de 
disponibilização, comparação ou interacção, limitação, apagamento ou destruição. 
 
Consentimento 

O consentimento do titular dos dados significa qualquer manifestação de vontade, livre, específica, 
informada e explícita, através de declaração ou ato positivo inequívoco do titular dos dados sobre o 
tratamento dos seus dados pessoais. Significa acordo com o processamento de dados pessoais 
relacionados com o indivíduo. 

Pseudonimização 
 
A Pseudonimização significa o tratamento de dados pessoais de tal forma que os dados pessoais não 
podem continuar a ser atribuídos a um dado específico sem o uso de dados adicionais, desde que o 
uso dessa informação adicional seja tratada separadamente e seja sujeita a medidas de tratamento 
técnico e organizacional que assegure que o dado pessoal não possa ser atribuído a uma pessoa 
singular identificável. 
 

Violação de dados pessoais 

A violação de um dado pessoal significa a violação da segurança, que leva à destruição acidental ou 
ilícita, perda, alteração, divulgação não autorizada de acesso aos dados pessoais transmitidos, 
conservados ou tratados. 
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