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Este manual é para quem tenha falta de experiência 
em proteção de dados, ou alguém que apenas 
queira uma introdução fácil, agradável e que ajude 
a sua organização/empresa a manter-se atualizada, 
e a o/a informar empoderar como cidadã/o. 

Vamos ser positivos
Esqueça quaisquer preconceitos negativos 
que possa ter. Este manual foi escrito para 
o ajudar a empenhar-se na proteção de 
dados de forma positiva. Queremos que 
compreenda o seu valor para indivíduos, 
o benefício para empresas e o lugar que 
tem na sociedade humana. 

Queremos deixá-lo a sentir-se tão 
confortável com o assunto que se sinta 
motivado para aprender mais. 

Neste manual irá descobrir que a proteção 
de dados se resume a tratar bem as 
pessoas. Se só levar consigo uma coisa, 
depois de ler este manual, que seja isso. 

Sabemos que a proteção de dados pode 
parecer complicada, particularmente 
alguma da terminologia usada, por isso 
lembre-se que estamos aqui para a tornar 
tão simples quanto possível.

https://odpa.gg/
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Neste manual, cobrimos:
1. O que são (ou não são) “dados pessoais”.

2. O que significa “processamento” de  
dados pessoais.

3. Qual é o objetivo da proteção de dados.

4. Porque se deve preocupar em proteger  
os dados das pessoas. 

5. Quais são os deveres da sua organização/
empresa ao abrigo da lei de proteção de 
dados local. 

6. Como começar a alinhar as suas  
atividades com a Lei. 

7. Como a sua organização/empresa 
beneficia ao proteger os dados pessoais  
que lhe são confiados. 

8. Onde obter aconselhamento, apoio  
e orientação.

Neste manual irá descobrir que 

a proteção de dados se resume 
a tratar bem as pessoas. Se só 

levar consigo uma coisa depois de 

ler este manual, 

que seja isso.
SE PRECISAR DE AJUDA COM ALGUMA COISA,  
POR FAVOR ENTRE EM CONTACTO.  
Ou venha a uma das nossas sessões, solicite uma visita de estudo,  
dê uma vista de olhos aos nossos eventos, ou veja se algum dos  
nossos recursos on line pode ajudar.
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Exemplos de dados pessoais incluem: 

 ✔ O seu nome 

 ✔ O seu endereço 

 ✔ O seu e-mail

 ✔ O seu histórico de navegação 

 ✔ O registo do seu carro

 ✔ O que o seu chefe uma vez escreveu 
sobre si na sua ficha nos Recursos 
Humanos.

Dados pessoais não incluem:

 ✖ Qualquer dado sobre uma pessoa 
que faleceu

 ✖ Qualquer informação, facto ou 
opinião que não se refira a, ou 
identifique indivíduos (por exemplo, 
estatísticas de emprego ou outra 
coisa que tenha sido anonimizada 
irreversivelmente).

A expressão “dados pessoais” tem uma definição jurídica muito ampla, é: qualquer informação relativa a um 
indivíduo [vivo] identificado ou identificável”. 

O âmbito do que é considerado “dados pessoais” expande-se ainda mais quando se considera que inclui tanto 
informação de facto, como opiniões expressas sobre as pessoas. Inclui também dados anónimos que poderiam 
identificar pessoas se fossem combinados com outra informação. 

E quanto a “dados de  
categoria especial”? 
Dentro do termo global “dados pessoais” existe uma 
subcategoria chamada “dados de categoria especial ou 
dados sensíveis” - esta é uma lista específica do tipo de dados 
que necessita de uma maior proteção devido aos danos que 
podem resultar se esses dados forem mal utilizados: 

• Origem racial ou étnica

• Opinião política

• Crença religiosa ou semelhante

• Filiação sindical

• Saúde física, mental ou bem estar

• Vida sexual

• Processo criminal

• Condenações

• Genética

• Biometria

1: O que são (ou não são) “dados pessoais”? 

O QUE SE SEGUE? Agora que sabemos o que são 
dados pessoais, vamos passar para o que queremos dizer 
com ‘processamento’.

https://odpa.gg/
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Exemplos de processamento incluem:

 ✔ Coleta

 ✔ Registo

 ✔ Organização 

 ✔ Estruturação 

 ✔ Armazenamento 

 ✔ Alteração 

 ✔ Recuperação 

 ✔ Consulta

 ✔ Utilização 

 ✔ Divulgação 

 ✔ Disseminação 

 ✔ Restrição 

 ✔ Remoção

 ✔ Destruição

Se pensou que a definição de “dados pessoais” era ampla, a definição legal de “processamento” é igualmente 
ampla: “Qualquer operação, ou conjunto de operações, que seja realizada com dados pessoais ou grupos de dados 
pessoais, seja ou não por meios automatizados”. 

Em linguagem simples, “processamento” pode ser resumido como: qualquer coisa que se faça com dados pessoais. 

O que é o processamento  
“de alto risco’?
Isto é se estiver a fazer algo com os dados pessoais de 
alguém que possa posar um alto risco ao que a que a lei se 
refere como os seus ‘interesses significativos’.

‘Interesses significativos’ são quaisquer aspetos da vida 
pessoal de alguém que possam vir a ser negativamente 
afetados devido à forma como os seus dados pessoais 
são utilizados. Isto pode incluir a sua segurança física e 
a sua reputação, e pode estender-se ao risco de roubo 
de identidade, fraude, perda financeira, sofrimento 
psicológico ou humilhação. 

Isto significa que deve pensar cuidadosamente sobre  
como o que está a fazer com os dados irá ou poderá,  
afetar as pessoas. 

Tal como a maioria dos riscos, é muito dependente do 
contexto e terá de pensar cuidadosamente sobre como 
fazer avaliações. Há certas áreas de processamento que 
muitas vezes trazem riscos mais elevados e estas podem 
incluir por exemplo: 

 ✔ Usando inteligência artificial/aprendizagem por 
máquina ou outros sistemas automatizados para 
tomar decisões sobre pessoas 

 ✔  Recusa de atividade ou serviço (por exemplo, 
verificações para crédito, aplicações para hipotecas/
seguros, etc)

 ✔ Processamento em grande escala de dados de 
categoria especial (por exemplo para fins de  
cuidados de saúde)

 ✔ Controlo sistemático de um local público em grande 
escala (por exemplo, cameras de video vigilância) 

2: O que significa “processamento” de 
dados pessoais 

O QUE SE SEGUE? Agora que sabemos 
o que são dados pessoais, e o que queremos 
dizer com processamento, vamos passar 
para os objectivos da proteção de dados.
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3: Qual é o objetivo da proteção de dados

A proteção de dados como facilitador 
Indo mais longe: cuidar bem dos dados, dentro dos  
limites legais existentes, ajuda a desempenhar as tarefas  
e funções da sua organização/empresa. 

Se estiver a utilizar os dados pessoais do seu cliente/
fornecedor/funcionário/usuário do serviço /sócio/cidadões 
para fazer algo para a sua organização/empresa, precisa de 
ter a certeza de que os dados que está a utilizar são/estão: 

 ✔ Seguros  ✔ Corretos 

 ✔ Acessíveis (apenas a quem necessita deles)

 ✔ Adequados ao fim a que se destinam 

 ✔ Foram obtidos e utilizados legalmente 

 ✔ As pessoas a quem os dados pertencem,  
têm conhecimento que os pode estar a 
utilizar e o que está a fazer com eles

Se estiver a cumprir as suas obrigações, ao abrigo da lei 
de proteção de dados, tudo o que foi acima referido está 
a ser protegido. Isto vai dar-lhe convicção para saber que 
pode confiar nos dados que tem e tomar decisões certas 
para o seu uso.

O QUE SE SEGUE? Agora que sabemos o que são dados 
pessoais, o que queremos dizer com processamento, o 
objetivo da proteção de dados, vamos ver porque se deve 
preocupar com tudo isto.

Mitos, confusão e mal-entendidos giram à volta da proteção de dados. Mas, no fundo,  
é muito simples - a proteção de dados tem a ver com tratar bem as pessoas. 

Na mente de algumas pessoas, a protecção de dados é: opcional, uma inconveniência, um fardo, 
uma barreira. Outros vêem-na como: uma pré-condição para boas práticas comerciais, uma 
estrutura para o tratamento justo das pessoas, e um facilitador da inovação. Independentemente 
da sua visão pessoal, a realidade inegável é: 

proteção de dados = proteção pessoal

O seu objectivo é assegurar que as pessoas sejam tratadas de forma justa e legal, protegendo-as 
de danos que possam surgir do uso indevido dos seus dados pessoais. A legislação sobre proteção 
de dados (globalmente) fornece a estrutura legal e proteção para as pessoas e os seus dados, 
reconhecendo que é importante a forma como as pessoas são tratadas. 

O humano ao centro 
A nossa lei de proteção de dados local confere aos 
indivíduos 10 direitos específicos sobre a forma como 
a informação de cada um deve ser tratada. E impõe 
obrigações às organizações/empresas no sentido de 
assegurarem que utilizam corretamente os dados pessoais.

A Lei define as “regras do caminho a seguir”, e visa 
assegurar que os nossos direitos como indivíduos são 
respeitados pelas organizações/empresas que necessitam 
de utilizar os nossos dados pessoais para realizar uma 
tarefa ou função. 

A proteção de dados diz “não” 
Para ser claro, a legislação sobre proteção de dados não 
pretende bloquear qualquer ou alguma atividade. 

 ✖ Mito: “Não posso fazer isso por  
causa da proteção de dados”. 

Muito pelo contrário, existe para facilitar a utilização 
segura, legal e adequada de dados pessoais.

 ✔ Realidade: “Eu posso fazer isso desde 
que trate as pessoas adequadamente”. 

https://odpa.gg/
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4: Porque se deve preocupar em proteger 
os dados das pessoas
O mundo está a mudar rapidamente. Uma mudança 
importante continua a ser o papel dos dados 
individuais. Estamos, tanto na nossa vida pessoal como 
profissional, imersos em dados e isso influencia-nos de 
formas de que estamos conscientes mas também de 
formas de que somos totalmente ignorantes. Podem 
informar e facilitar, quando bem utilizados, ou explorar 
e tirar o poder, quando mal. 

Queremos que o Bailiwick reconheça a importância da 
administração de dados para a nossa economia e para 
o bem-estar dos nossos cidadãos porque, como sabe 
agora, a proteção de dados é a proteção das pessoas. 
Portanto, se se preocupar em tratar os seus semelhantes 
com a dignidade e o respeito que gostaria que lhe 
demonstrassem, e aos seus entes queridos, então 
preocupar-se-á em proteger os dados das pessoas. Tenha 
sempre em mente que a proteção de dados consiste em 
evitar que as pessoas sejam prejudicadas. Quando os 
dados não são protegidos, pode levar a danos aos dados. 

Os danos aos dados é o que acontece quando as pessoas 
são negativamente afetadas porque a sua informação foi 
mal utilizada ou interpretada. 

É uma sorte se você, ou alguém que conhece, nunca 
sofreu um dano aos dados. Qualquer pessoa a quem isso 
aconteceu dirá que o mau tratamento de dados pessoais 
pode, em casos extremos, arruinar vidas, carreiras, 
reputações, e relacionamentos. 

Lembre-se sempre que os dados também podem afetar 
a reputação de uma empresa (ou jurisdição) porque 
confiança e convição encontram-se ao centro de muitas 
atividades económicas. 

Se se preocupa em tratar bem as pessoas, e em preservar 
a reputação da sua organização, vai querer evitar ser 
responsável por prejudicar as pessoas. 

Se só se começar a preocupar e a ter cuidado sobre  
como cuida dos dados das pessoas depois de algo ter 
corrido terrivelmente mal - esse mal normalmente não 
pode ser desfeito.

O QUE SE SEGUE? Agora que sabemos 
o que são dados pessoais, e o que queremos 
dizer com processamento, qual é o objetivo 
da proteção de dados e porque se deve 
preocupar com isso vamos ver, quais são os 
seus deveres como organização/empresa.

Exemplos de danos aos dados: 

• Perca ou alteração de registos médicos, 
o que pode levar a sérios problemas de 
saúde

• Revelar aos colegas informação 
sensitiva sobre alguém 

• Divulgação de informações falsas sobre 
alguém as quais prejudicam a sua 
reputação 

• Acesso à informação das pessoas para 
uso inadequado/ilegal 

• Falha de segurança com dados das 
pessoas contra um ataque cibernético 
nos seus sistemas

• Eliminação deliberada de dados 
pessoais para se proteger de má 
conduta própria

• Não guardar os dados das pessoas em 
segurança, o que os pode pôr em risco 
de roubo de identidade

• Obtenção e venda ilegal de dados 
pessoais

• Basear decisões em dados 
desatualizadas ou incorrectos
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5: Quais são os deveres da sua 
organização/empresa ao abrigo da  
lei de proteção de dados local

Como já foi detalhado, a lei local de proteção de dados confere aos indivíduos 10 direitos,  
assim como certos deveres (ou obrigações legais) às organizações/empresas que utilizam dados pessoais. 

Todos estes deveres têm origem nestes sete princípios: 

Como a lei se baseia em princípios, não existe exatamente um conjunto útil de 
regras precisas a seguir (por exemplo “deve apagar dados após de x número de 
anos”). Mas as boas notícias são que, em muitos casos (exceto quando exigido por 
lei/estatuto), é livre para tomar as suas próprias decisões sobre como aplicar os 
princípios acima mencionados às suas atividades. O essencial é conhecer as suas 
próprias práticas de processamento de dados, a Lei e os seus princípios tão bem 
quanto possível, mantendo a proteção dos direitos individuais no centro do que 
faz, e documentar a decisão que tomou. 

1. LEGALIDADE, JUSTIÇA E 
TRANSPARÊNCIA 
Deve ter uma razão legal válida para o 
processamento de dados pessoais. Deve 
obtê los sem enganar a pessoa a quem 
os dados pertencem, e deve esclarecer 
exatamente como vai utilizar os seus dados. 

2. LIMITAÇÃO DE OBJETIVOS 
Só deve utilizar dados pessoais para a 
razão (ou razões) das quais informou a 
pessoa que os facultou.

3. MINIMIZAÇÃO 
Só deve pedir à pessoa o mínimo de 
dados pessoais de que necessita.

4. PRECISÃO
Deve assegurar-se de que quaisquer 
dados pessoais que retém estão corretos e 
atualizados. 

5. LIMITAÇÃO DE 
ARMAZENAMENTO
Não deve guardar dados pessoais por mais 
tempo do que necessário. Mas tenha em 
mente que isto inclui não só manter os 
dados enquanto necessário, mas também 
apagá-los quando deixam de o ser.

6. INTEGRIDADE E 
CONFIDENCIALIDADE 
Deve manter os dados pessoais em 
segurança, para que não sejam apagados 
ou alterados acidentalmente, ou vistos por 
alguém que não esteja autorizado para o 
fazer.

7. PRESTAÇÃO DE CONTAS
Isto é o mais importante. Deve ser 
capaz de demonstrar que assume a 
responsabilidade pela forma como cuida 
de dados pessoais. O QUE SE SEGUE? 

Agora que sabemos 
o que são dados 
pessoais, e o que 
queremos dizer com 
processamento, qual é 
o objetivo da proteção 
de dados, porque se 
deve preocupar com 
isso, quais são os 
seus deveres como 
organização/empresa, 
vamos passsr para como 
começar a pôr isto em 
prática.

https://odpa.gg/
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6: Como começar a alinhar as suas 
atividades com a Lei 

Medida #1
Leia e continue a aumentar 
a sua própria compreensão 
da Lei, este é o passo mais 
útil que pode dar. 

Medida #2
Tem um quadro de 
diretores/equipa de 
gestão? Assegure-se de 
que a compreenção e 
cumprimento da lei de 
proteção de dados se 
encontra firmemente 
na sua ordem de dia 
e que sabem que são 
responsáveis pela mesma. 

Medida #3
Acrescente a proteção  
de dados ao seu registo  
de riscos. 

Medida #4
Conheça os seus dados. 
Trate os dados que 
processa como se trataria 
de qualquer outra coisa 
valiosa. Faça um inventário 
- O que tem? Onde se 
encontra? Quem tem 
acesso? Quais são as 
políticas e procedimentos 
à sua volta? Uma auditoria 
compreensiva de dados é 
fundamental. 

Medida #5
Determine, e documente, 
no seu ‘Anúncio sobre 
Processamento de Dados’ 
as condições legais de 
processamento em que 
se baseia para cada área 
de processamento (nota: 
é provável que utilize 
condições diferentes para 
fins diferentes). 

Medida #6
Documente o seu 
processamento. Isto 
cumpre o seu dever legal 
de manter registos. 

Medida #7
Olhe para cada ponto 
de recolha de dados que 
possui e assegure-se de 
que está a cumprir a sua 
obrigação legal de fornecer 
às pessoas informações 
detalhadas sobre o 
processamento (ex: 
publique o seu ‘Anúncio 
de Processamento de 
Dados’). Se necessitar de 
consentimento, verifique se 
o método que está a utilizar 
cumpre o padrão mais 
elevado exigido pela lei. 

Medida #8
Assegure-se que a proteção 
de dados está incluída nos 
contratos de trabalho e 
manuais do seu pessoal, 
e proporcione atividades 
regulares de sensibilização 
a todo o seu pessoal. 

Medida #9
Certifique-se de que todo 
o seu pessoal compreende 
responsabilidade que tem  
e quais são os 10 direitos 
dos indivíduos. 

Medida #10
Assegure-se que tem 
segurança e proteção 
adequadas em torno de 
todos os seus dados, tanto 
eletrónicos como cópias 
imprimidas. 

Medida #11
Esteja ciente da sua 
obrigação legal de 
comunicar violações  
de dados. 

Medida #12
Reveja todas os 
relacionamentos que 
tem com terceiras partes 
quando estão envolvidos 
dados. Reveja e atualize  
os contratos que tem com 
as mesmas. 

Medida #13
Mantenha o seu registo 
anual com a ODPA. 

Medida #14
Concentre-se no princípio 
da Prestação de contas - 
como poderá demonstrar 
que está a assumir a 
responsabilidade pelo 
que faz com os dados das 
pessoas, tanto para fins 
de administração interna 
como no caso de ter que 
responder a perguntas da 
ODPA?

Primeiro, tome nota que: não se espera que faça tudo isto de um dia para o outro. A proteção de dados nunca está 
‘feita’. Não se trata de um exercício de ‘seleção de caixa’ a fazer uma vez por ano, mas sim de um processo contínuo, 
determinado pelo comportamento, escolhas e atitudes humanas. 

Aqui estão algumas medidas para se lançar no ‘bom caminho’: 

PARA MAIS INFORMAÇÕES QUE PODEM 
AJUDAR COM ESTES PASSOS VISITE:
odpa.gg/for-organisations/your-obligations

O QUE SE SEGUE? 
Agora que sabemos 
o que são dados 
pessoais, e o que 
queremos dizer com 
processamento, qual é 
o objetivo da proteção 
de dados, porque se 
deve preocupar com 
isso, quais são os 
seus deveres como 
organização/empresa, 
e como pôr tudo 
em prática. A seguir, 
vamos ver como a sua 
organização/empresa 
pode beneficiar com 
tudo isto.
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7: Como a sua organização/empresa 
beneficia ao proteger os dados pessoais  
que lhe foram confiados 

 ✔ Integridade e confiança 

Se os seus clientes/pessoal/utilizadores de serviços/sócios/
cidadãos virem que os está a tratar corretamente, e que 
se preocupa em cuidar bem dos seus dados, eles terão 
mais confiança em si e na forma como está a operar tendo 
em conta os seus interesses. Isto, por sua vez, leva a:

 ✔ Retenção de clientes 

Uma pessoa que tem confiança em si e no que está a 
fazer tem mais probabilidades de continuar a ser leal  
e manter a relação estabelecida que tem consigo. 

 ✔  Reputação 

Se estiver a manter as pessoas satisfeitas, tratando-as 
bem e levando a sério as suas obrigações legais é provável 
que mantenha (ou crie) uma boa reputação. 

Por outro lado, se não levar nada disto a sério e 
acidentalmente, ou por negligência, causar danos 
graves a alguém, a sua organização/empresa terá como 
resultado, com razão, um grande golpe na sua reputação. 
A confiança leva muito tempo a ser construída mas pode 
ser perdida num único momento.

O QUE SE SEGUE? Agora que sabemos o que são dados 
pessoais, e o que queremos dizer com processamento, 
qual é o objetivo da proteção de dados, porque se deve 
preocupar com isso, quais são os seus deveres como 
organização/empresa, como pôr tudo em prática e como a sua 
organização/empresa pode beneficiar com tudo isto. Vamos 
terminar com onde se pode dirigir para aconselhamento, 
apoio e orientação.

Se a sua organização/empresa trata cada pessoa que encontra com dignidade e respeito, e tem em 
conta os princípios de proteção de dados, irá colher as seguintes recompensas:

 ✔ Prevenção de danos 

Tomar todas as medidas razoáveis para evitar causar danos 
graves às pessoas (que é exatamente o que está a fazer se 
estiver a cumprir a lei de proteção de dados) deve ser visto 
como um mínimo para gerir bem a sua organização/negócio.

 ✔ Eficácia 

Se estiver a tomar decisões sobre pessoas, ou a utilizar dados 
das pessoas no decurso do seu dia de trabalho, os dados de 
que dispõe devem ser fiáveis e adequados à sua finalidade. 

Os dados são um bem valioso para todas as organizações 
e devem ser tratados como tal. Se os dados forem de má 
qualidade ou mal utilizados, como vai poder realizar as 
tarefas para as quais os está a utilizar?

https://odpa.gg/
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8: Onde obter aconselhamento, apoio e 
orientação 

Quem somos nós 
Somos a autoridade independente 
do Bailiwick de Guernsey que 
regula a legislação de proteção de 
dados através de uma abordagem 
baseada na ética, que dá poder 
aos indivíduos e protege os seus 
direitos, promove a excelência 
na proteção de dados, e apoia a 
economia de dados para abrir os 
braços à inovação. 

A nossa missão 
Promovemos elevados padrões 
de proteção de dados na nossa 
comunidade ao: 

 ✔ Promover um tratamento 
responsável de dados pessoais 
através de educação e 
informação

 ✔ Prevenir o mau tratamento 
de dados o que não estaria 
enquadrado nos requerimentos 
legais ou éticos 

 ✔ Atuando contra o não 
cumprimento significativo

Esta missão visa beneficiar 
indivíduos, organizações, e a  
nossa sociedade, num contexto  
de grandes mudanças tecnológicas 
e sociais. 

Sabemos que, mesmo com a melhor das intenções, a proteção de dados pode por vezes parecer “demasiado difícil”. 
Esperamos que este manual tenha comunicado os verdadeiros benefícios e o valor da proteção de dados pessoais, e 
que se sinta motivado para descobrir mais. 

Visite odpa.gg para conteúdos acessíveis, úteis e, esperamos, inspiradores: incluindo a nossa orientação oficial, blogs, 
podcasts, etc. Encontrará também detalhes de como o podemos ajudar pessoalmente através dos nossos eventos, 
visitas de estudo etc.

Os nossos objectivos estratégicos 
principais são: 
1. Desenvolver as nossas capacidades para melhor cumprir os nossos 

deveres estatutários.

2. Ser um regulador relevante, reativo e eficaz. 

3. Apoiar as organizações no cumprimento das suas obrigações e dar 
poder a indivíduos para exercitarem os seus direitos. 

4. Desenvolver e manter relações eficazes. 

5. Inspirar discussões em torno da proteção de dados pessoais das 
pessoas envolvendo a comunidade e indivíduos de forma relevante  
e positiva, reconhecendo as oportunidades e ameaças pessoais,  
sociais e económicas que a economia de dados representa.

A nossa estratégia: Procuramos 
prever e prevenir a causa de 
danos causados a indivíduos pelo 
mau tratamento dos seus dados 
pessoais e assegurar que as nossas 
atividades de deteção e aplicação da 
lei sejam proporcionadas e eficazes. 
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