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Prefácio

José Luís da Cruz Vilaça Doutor em Economia Internacional (Paris I) Professor de Direito da EU e Direito da
Concorrência Antigo Juiz e Advogado Geral do Tribunal de Justiça; antigo Presidente do Tribunal de Primeira
Instância das CE’s (atual Tribunal Geral da UE) Advogado, Sócio Fundador de Cruz Vilaça & Associados

O desenvolvimento exponencial das novas tecnologias da informação, da Internet e das
redes sociais, se teve a imensa vantagem de acelerar a difusão de informações, a troca de
opiniões entre as pessoas em qualquer parte do mundo e o fluxo transfronteiras de dados
necessários ao comércio internacional, trouxe consigo o risco crescente de facilitar a
devassa da vida privada através do acesso incontrolado a dados de caráter pessoal. Em tais
circunstâncias, cria-se uma ameaça para o direito de cada um a preservar o núcleo
essencial da sua identidade pessoal e familiar e a integridade da sua personalidade moral.

Não admira, por isso, que a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (adiante
“Carta dos Direitos Fundamentais” ou “Carta”), à qual o artigo 6º TUE, na redação que lhe
deu o Tratado de Lisboa, conferiu o mesmo valor jurídico que os Tratados, haja
consagrado, no seu artigo 7º, o direito de cada pessoa “ao respeito pela sua vida privada e
familiar, pelo seu domicílio e pelas suas comunicações”, bem como, no artigo 8º, o “direito
à proteção dos dados de caráter pessoal que lhe[...] digam respeito”.

Não admira também que, face à amplitude do fenómeno, o legislador da União Europeia
se tenha sentido, desde cedo, na necessidade de adotar legislação adequada: em 1995, a
Diretiva 95/46, de 24 de outubro, alterada em 2003 e desenvolvida, quanto ao princípio de
“porto seguro” (“safe harbour”), pela Decisão 2000/520 da Comissão; mais tarde, o
Regulamento 2016/679 (RGPD) de 27 de abril de 2016, que veio revogar e substituir a
diretiva.

Vários tribunais supremos e constitucionais de Estados-membros da União (Irlanda,
Áustria, Alemanha, França, Espanha, Finlândia) foram já chamados a pronunciar-se sobre
estas matérias.

O entendimento convergente desses tribunais vai no sentido de que a importância dos

direitos à vida privada e à inviolabilidade do domicílio e da correspondência, garantidos
tanto pela Carta dos Direitos Fundamentais como pela generalidade das constituições dos
Estados-membros, exige que qualquer ingerência nesses direitos seja p r o p o r c i o n a d
a e r e s p e i t e escrupulosamente as condições previstas na lei.

Em circunstâncias tão delicadas como estas, num domínio em permanente evolução
tecnológica, não é, também, para admirar que os tribunais nacionais (constitucionais,
supremos ou outros) hajam, em número crescente de ocasiões, solicitado ao Tribunal de
Justiça, pela via do mecanismo das questões prejudiciais, regido pelo artigo 267.º TFUE, a
interpretação dos diplomas de direito da União aplicáveis ou a apreciação da sua
validade.

E o Tribunal de Justiça, cooperando com os tribunais nacionais na proteção dos direitos
que os particulares retiram do direito da União, não se tem feito rogado a responder, no
uso das suas competências, tendo em conta as disposições dos Tratados e os princípios
gerais da ordem jurídica da União, bem como a Carta dos Direitos Fundamentais.

Convém não esquecer que, em tais matérias, os Estados-membros são chamados a
aplicar o direito da União e que, como determina o artigo 51º da Carta, as disposições
desta têm por destinatários não só as instituições, órgãos e organismos da União, mas
também os Estados-membros quando apliquem o direito da União. É esse o caso das
disposições da Diretiva 95/46 e do RGPD, as quais, na medida em que regulam o
tratamento de dados pessoais suscetível de pôr em cause as liberdades fundamentais,
em especial o direito à vida privada, devem necessariamente ser interpretadas à luz dos
direitos fundamentais garantidos pela Carta.

Acresce que, como também decorre da jurisprudência do Tribunal de Justiça, o direito à
proteção dos dados pessoais (bem como à proteção da vida privada) não é um direito
absoluto, devendo ser considerado em relação com a sua função na sociedade e
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equilibrado com outros direitos fundamentais, em conformidade com o princípio da
proporcionalidade.
Por isso, há que proceder neste âmbito, sempre que necessário, a uma ponderação
adequada entre aqueles direitos e outros direitos fundamentais, também protegidos pela
Carta, tais como a segurança pública, a liberdade de expressão, a transparência da vida
pública e a honestidade dos processos eleitorais, a proteção dos direitos dos consumidores e
das crianças contra agressões cometidas online – e, acima de tudo, o valor fundamental e
direito inviolável à dignidade humana.

O livro em suporte eletrónico (doravante, “eBook”),
que agora é publicado sob a égide da APDPO –
Associação dos Profissionais de Proteção e
Segurança de Dados e cujo conteúdo foi coligido e
organizado pela Dra. Inês Oliveira, tem o objetivo e
cumpre a importante missão de colocar ao dispor
de um público vasto as sínteses de acórdãos e
outras decisões do Tribunal de Justiça da União
Europeia em matéria de proteção de dados, na sua

ponderação com outros direitos fundamentais. O livro está estruturado de forma lógica e
compreensível. Parte das questões gerais: “âmbito de aplicação”, principais “definições”
(dados de caráter pessoal, tratamento de dados pessoais, responsável pelo tratamento,
ficheiro) e “princípios”, para, em seguida, sintetizar o essencial da jurisprudência sobre os
“direitos dos titulares dos dados” e as “obrigações do responsável pelo tratamento e
subcontratante”, incluindo depois a apresentação da jurisprudência sobre as importantes
questões das “transferências internacionais de dados”, as “autoridades de controlo” e as
“vias de recurso” e terminando pela referência a certas “situações específicas de
tratamento”, como o efetuado para fins exclusivamente jornalísticos, e o “acesso a
documentos oficiais” que contenham dados de caráter pessoal. Por fim, o livro faz a
apresentação de um número importante de questões prejudiciais enviadas ao Tribunal de
Justiça no decurso dos últimos anos (desde 2017) e ainda não respondidas.

Este último aspeto é particularmente importante e chama a atenção para uma das
virtualidades deste tipo de publicação, que é a sua flexibilidade e a capacidade de se
atualizar regularmente, por forma a acompanhar a evolução de uma jurisprudência que não

pode deixar de se ajustar à evolução da técnica e de exprimir a riqueza da vida social e
económica num domínio complexo e em permanente mudança.

Aproveito, por isso, para deixar aqui duas sugestões, com o objetivo de tornar este Prefácio
mais útil.
Em primeiro lugar, seria interessante contrapor, relativamente a cada processo mencionado, as
Conclusões da/o Advogado/a Geral ao acórdão do Tribunal, o que permitirá melhor
compreender este último e enriquecer a informação fornecida.
Em segundo lugar, sugiro fortemente identificar os processos citados pelos nomes por que são
habitualmente conhecidos. Números são impessoais e os nomes dos intervenientes são do
domínio público uma vez que, na ausência de pedido nesse sentido, não hajam sido
anonimizados.
Assim, o leitor poderá mais facilmente situar-se ao saber que está a receber informação básica
sobre processos que pode identificar: por exemplo, Digital Rights Ireland e a anulação da
diretiva sobre a recolha e a conservação de dados por motivos de prevenção ou de perseguição
de atos de terrorismo ou de grande criminalidade; Google Spain e o chamado “direito ao
esquecimento” (the “right to be forgotten”); Schrems, a transferência de dados para país
terceiro (Estados Unidos) e a noção de nível de proteção “substancialmente equivalente”; as
Testemunhas de Jeová, a liberdade de expressão religiosa e as noções de ficheiro e de
tratamento para “fins pessoais ou domésticos”; o Facebook e a responsabilidade dos
administradores de uma página de fãs.

Felicito vivamente a entidade promotora e a autora deste eBook pela iniciativa e pelo trabalho
efetuado. Na minha qualidade de antigo membro do Tribunal de Justiça da União Europeia não
posso, além disso, deixar de lhes agradecer por este esforço de divulgação de uma área da
jurisprudência de importância crescente, na expetativa de que o vão regularmente atualizando
e enriquecendo.

José Luís da Cruz Vilaça
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A União Europeia dispõe de um quadro institucional que visa promover os seus valores, prosseguir os seus objetivos, servir os

seus interesses, os dos cidadãos e os dos Estados-Membros, bem como assegurar a coerência, a eficácia e a continuidade das

suas políticas e das suas ações. Este quadro institucional integra o Tribunal de Justiça, que garante, em especial, o respeito do

direito na interpretação e aplicação dos Tratados (artigos 13.º e 19.º do Tratado da União Europeia e artigo 267.º do Tratado

sobre o Funcionamento da União Europeia).

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, porque visa casos concretos, permite-nos materializar a legislação,

contextualizando os direitos fundamentais na vida quotidiana, o que dita um grande impacto nas organizações.

A APDPO – Associação dos Profissionais de Proteção e Segurança de Dados propôs-se à leitura atualista das decisões do

Tribunal de Justiça que incidem sobre o direito fundamental à proteção de dados pessoais, cujo resultado se corporiza no

presente eBook. Esta leitura é enquadrada pelos valores que o próprio Tribunal de Justiça nos ensina, mormente o princípio de

que as medidas adotadas pelos Estados-Membros para assegurar a proteção dos dados de carácter pessoal devem estar em

conformidade com o objetivo de manter um equilíbrio entre a livre circulação dos dados e a proteção da vida privada (Acórdão de

6 de novembro de 2003, no processo C-101/01).

Os Acórdãos do Tribunal de Justiça, para além do valor doutrinário que encerram, ditam importantes alterações no ordenamento

jurídico europeu, bem como nas ordens nacionais. Neste contexto, recorde-se a declaração de invalidade da Diretiva 2006/24/CE

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de março de 2006, relativa à conservação de dados gerados ou tratados no

contexto da oferta de serviços de comunicações eletrónicas publicamente disponíveis ou de redes públicas de comunicações

(Acórdão de 8 de abril de 2014, nos processos apensos C-293/12 e C-594/12). Assistimos, a par disso, à declaração de

invalidade da Decisão 2000/520/CE da Comissão, de 26 de julho de 2000, através da qual se constatou que os Estados Unidos

da América asseguravam um nível de proteção adequado (Acórdão de 6 de outubro de 2015, no processo C-362/14).

Vejamos, pois, por grandes temáticas, os principais arestos do Tribunal de Justiça da União Europeia no que à proteção de 
dados pessoais respeita, com o compromisso de, na 2.ª edição deste eBook, serem trazidas à colação, não só as conclusões 
dos advogados gerais, mas também as partes que mediatizaram os processos, notas tão bem sugeridas no prefácio.
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Âmbito de aplicação

A exploração de um sistema de câmara que dá lugar a uma gravação em vídeo de

pessoas, guardada num dispositivo de gravação como um disco rígido, sistema esse

instalado por uma pessoa singular na sua casa familiar para proteger os bens, a

saúde e a vida dos proprietários dessa casa e que vigia igualmente o espaço público

não constitui um tratamento de dados efetuado no exercício de atividades

exclusivamente pessoais ou domésticas (Acórdão de 11 de dezembro de 2014, no

processo C-212/13).

A recolha de dados pessoais pelos membros de uma comunidade religiosa no

âmbito de uma atividade de pregação porta a porta e os tratamentos posteriores

desses dados não constituem nem tratamentos de dados pessoais efetuados no

exercício de atividades não sujeitas à aplicação do direito comunitário nem

tratamentos de dados pessoais efetuados por pessoas singulares no exercício de

atividades exclusivamente pessoais ou domésticas (Acórdão de 10 de julho de 2018,

no processo C-25/17).

Estão abrangidas pelo âmbito de aplicação a gravação vídeo de agentes da polícia

numa esquadra, aquando de uma prestação de declarações, e a publicação do

vídeo assim gravado num sítio Internet de vídeos no qual os utilizadores podem

carregar, visualizar e partilhar os mesmos (Acórdão de 14 de fevereiro de 2019, no

processo C-345/17).
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Definições

A indicação do facto de uma pessoa se ter lesionado num pé e estar com baixa

por doença a meio tempo constitui um dado de carácter pessoal relativo à saúde

(Acórdão de 6 de novembro de 2003, no processo C-101/01).

Os dados necessários para encontrar e identificar a fonte e o destino de uma

comunicação, para determinar a data, a hora, a duração e o tipo de uma

comunicação, o equipamento de comunicação dos utilizadores, bem como para

localizar o equipamento de comunicação móvel, dados entre os quais figuram,

designadamente o nome e endereço do utilizador, o número de telefone de origem

e do destinatário, bem como um endereço IP para os serviços Internet, permitem

saber qual é a pessoa com quem um utilizador comunicou e através de que meio,

assim como determinar o tempo da comunicação e o local a partir do qual esta foi

efetuada, permitindo também conhecer a frequência das comunicações do

utilizador com certas pessoas durante um determinado período. Estes dados,

considerados no seu todo, são suscetíveis de permitir tirar conclusões muito

precisas relativamente à vida privada das pessoas cujos dados foram

conservados, como os hábitos da vida quotidiana, os locais em que se encontram

de forma permanente ou temporária, as deslocações diárias ou outras, as

atividades exercidas, as relações sociais e os meios frequentados (Acórdão de 8

de abril de 2014, nos processos apensos C-293/12 e C-594/12).
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Os dados relativos ao requerente da autorização de residência que figuram num documento administrativo, que expõe os motivos que o funcionário formula em apoio do projeto

de decisão que está encarregado de redigir no âmbito do processo prévio à adoção de uma decisão relativa ao pedido dessa autorização e, se for caso disso, os que figuram na

análise jurídica incluída na mesma, constituem dados pessoais, não podendo a referida análise, em contrapartida, ser objeto, enquanto tal, da mesma qualificação (Acórdão de

17 de julho de 2014, nos processos apensos C-141/12 e C-372/12).

O facto da informação se inscrever no contexto de uma atividade profissional não lhe pode retirar a qualificação de conjunto de dados pessoais. Do mesmo modo, o facto de a

informação ter sido divulgada no sítio Internet não significa que tivesse perdido essa qualificação (Acórdão de 16 de julho de 2015, no processo C-615/13 P).

Um endereço de protocolo Internet dinâmico registado por um prestador de serviços de meios de comunicação em linha aquando da consulta por um pessoa de um sítio Internet

que esse prestador disponibiliza ao público constitui, relativamente a esse prestador, um dado pessoal, quando este disponha de meios legais que lhe permitam identificar a

pessoa em causa graças às informações suplementares que o fornecedor de acesso à Internet dessa pessoa dispõe (Acórdão de 19 de outubro de 2016, no processo C-582/14).

Em princípio, as respostas escritas dadas por um candidato num exame profissional e as eventuais anotações do examinador relativas a essas respostas constituem dados

pessoais (Acórdão de 20 de dezembro de 2017, no processo C-434/16).

As informações relativas a um processo judicial no qual foi arguida uma pessoa singular e as informações relativas à respetiva condenação constituem dados relativos a

infrações e a condenações penais (Acórdão de 24 de setembro de 2019, no processo C-136/17).

A operação que consiste na referência, feita numa página da Internet, a várias pessoas e a sua identificação pelo nome ou por outros meios, por exemplo, o número de telefone

ou informações relativas às suas condições de trabalho e aos seus passatempos, constitui um tratamento de dados pessoais por meios total ou parcialmente automatizados

(Acórdão de 6 de novembro de 2003, no processo C-101/01).

O facto de os dados de pessoas singulares relativos aos seus rendimentos do trabalho e do capital e ao seu património serem recolhidos com base em documentos públicos da

Administração Fiscal e tratados para efeitos de publicação, serem publicados por categoria de rendimentos e por ordem alfabética, sob a forma de listas elaboradas em cada

município, serem cedidos em CD-ROM para efeitos de tratamento com objetivos comerciais e serem utilizados no âmbito de um serviço de SMS que permite aos utilizadores de

telefones móveis, após enviarem para um número determinado uma mensagem curta com o nome e o domicílio de uma pessoa, receber dados sobre os rendimentos do trabalho

e do capital dessa pessoa, bem como o seu património, deve ser considerado tratamento de dados pessoais (Acórdão de 16 de dezembro de 2008, no processo C-73/07).

São atividades de tratamento de dados pessoais as operações relativas a ficheiros das autoridades públicas que contenham dados pessoais que abranjam apenas informações

inalteradas já publicadas nos meios de comunicação social (Acórdão de 16 de dezembro de 2008, no processo C-73/07).
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São atividades de tratamento de dados pessoais as operações relativas a
ficheiros das autoridades públicas que contenham dados pessoais que
abranjam apenas informações inalteradas já publicadas nos meios de
comunicação social (Acórdão de 16 de dezembro de 2008, no processo C-
73/07).

A atividade de um motor de busca que consiste em encontrar informações
publicadas ou inseridas na Internet por terceiros, indexá-las
automaticamente, armazená-las temporariamente e, por último, pô-las à
disposição dos internautas por determinada ordem de preferência deve ser
qualificada de tratamento de dados pessoais quando essas informações
contenham dados pessoais (Acórdão de 13 de maio de 2014, no processo
C-131/12).

O operador de um motor de busca deve ser considerado responsável pelo
tratamento (Acórdão de 13 de maio de 2014, no processo C-131/12).

O conceito de responsável pelo tratamento engloba o administrador de
uma página de fãs alojada numa rede social (Acórdão de 5 de junho de
2018, no processo C-210/16).

Uma comunidade religiosa deve ser considerada conjuntamente
responsável com os seus membros pregadores pelo tratamento de dados
pessoais efetuado por estes últimos no âmbito de uma atividade de
pregação porta a porta organizada, coordenada e promovida por esta
comunidade, não sendo necessário que a referida comunidade tenha
acesso aos dados, nem que deva ser demonstrado que essa comunidade

deu orientações escritas ou instruções a respeito desses tratamentos aos 
seus membros (Acórdão de 10 de julho de 2018, no processo C-25/17).

O administrador de um sítio Internet que insere no referido sítio um
módulo social que permite ao navegador do visitante desse sítio solicitar
conteúdos do fornecedor do referido módulo e transmitir para esse efeito
a esse fornecedor dados pessoais do visitante pode ser considerado
responsável pelo tratamento. Essa responsabilidade é, porém, limitada à
operação ou ao conjunto de operações de tratamento de dados pessoais
cujas finalidades e meios são efetivamente determinados por esse
administrador, a saber, a recolha e a comunicação por transmissão de
dados em causa (Acórdão de 29 de julho de 2019, no processo C-40/17).

O conceito de ficheiro abrange um conjunto de dados pessoais recolhidos
no âmbito de uma atividade de pregação porta a porta, do qual constem
os nomes e endereços e outras informações relativas às pessoas
abordadas, desde que tais dados sejam estruturados segundo critérios
específicos que, na prática, permitam encontrá-los facilmente para
utilização posterior. Para que esse conjunto de dados seja abrangido por
este conceito, não é necessário que inclua fichas, listas específicas ou
outros sistemas de pesquisa (Acórdão de 10 de julho de 2018, no
processo C-25/17).
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Viola o direito da União uma legislação nacional que, na inexistência do consentimento da pessoa em causa e para autorizar o tratamento dos seus dados pessoais necessário

para prosseguir interesses legítimos do responsável pelo tratamento ou de terceiros a quem os dados sejam comunicados, exige, além do respeito dos direitos e liberdades

fundamentais dessa pessoa, que os referidos dados constem de fontes acessíveis ao público, excluindo assim de forma categórica e generalizada todo e qualquer tratamento de

dados que não constem dessas fontes (Acórdão de 24 de novembro de 2011, nos processos apensos C-468/10 e C-469/10).

Viola o direito da União a regulamentação nos termos da qual um prestador de serviços de meios de comunicação em linha apenas pode recolher e utilizar dados pessoais de

um utilizador desses serviços sem o consentimento deste na medida em que essa recolha e essa utilização sejam necessárias para permitir e faturar a utilização concreta dos

referidos serviços por esse utilizador, sem que o objetivo de garantir o funcionamento geral desses mesmos serviços possa justificar a utilização dos referidos dados após o

termo de uma sessão de consulta desses meios de comunicação (Acórdão de 19 de outubro de 2016, no processo C-582/14).

Viola o direito da União uma regulamentação nacional que prevê, para efeitos de luta contra a criminalidade, uma conservação generalizada e indiferenciada de todos os dados

de tráfego e de todos os dados de localização de todos os assinantes e utilizadores registados em relação a todos os meios de comunicação eletrónica. Viola do direito da União

uma regulamentação nacional que regula a proteção e a segurança dos dados de tráfego e dos dados de localização, em especial, o acesso das autoridades nacionais

competentes aos dados conservados, sem limitar, no âmbito da luta contra a criminalidade, esse acesso apenas para efeitos de luta contra a criminalidade grave, sem submeter

o referido acesso a um controlo prévio por parte de um órgão jurisdicional ou de uma autoridade administrativa independente, e sem exigir que os dados em causa sejam

conservados em território da União (Acórdão de 21 de dezembro de 2016, nos processos apensos C-203/15 e C-698/15).

Viola o direito da União uma empresa que atribui números de telefone a assinantes e que é obrigada, por força da regulamentação nacional, a pedir o consentimento desses

assinantes para a utilização dos seus dados, para efeitos da prestação de serviços de informações telefónicas e de listas, formule esse pedido de modo que os referidos

assinantes deem o seu consentimento de maneira distinta, quanto a essa utilização, consoante o Estado-Membro onde as empresas que podem solicitar informações prestam

esses serviços (Acórdão de 15 de março de 2017, no processo C-536/15).
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O direito da União não impõe mas também não se opõe à obrigação de comunicar dados pessoais a um terceiro a fim de lhe permitir instaurar uma ação de indemnização num tribunal 

cível por um dano causado pela pessoa interessada na proteção desses dados (Acórdão de 4 de maio de 2017, no processo C-13/16).

O direito da União não se opõe a um tratamento de dados pessoais pelas autoridades de um Estado-Membro para efeitos da cobrança de impostos e de luta contra a fraude fiscal que se 

materialize na criação de uma lista de testas de ferro, sem o consentimento das pessoas em causa, na condição de essas autoridades terem sido investidas pela legislação nacional de 

missões de interesse público de a criação desta lista e a inscrição do nome das pessoas em causa serem efetivamente adequadas e necessárias para alcançar os objetivos prosseguidos e 

de haver indícios suficientes para presumir que a inscrição das pessoas em causa na lista é justificada, e bem assim de estarem cumpridos todos os requisitos de licitude desse tratamento 

de dados (Acórdão de 27 de setembro de 2017, no processo C-73/16).

O acesso das autoridades públicas a dados com vista à identificação dos titulares dos cartões SIM ativados num telemóvel roubado, tais como apelido, o nome próprio e, sendo caso disso, 

o endereço desses titulares, constitui uma ingerência nos direitos fundamentais destes últimos, que não apresenta uma gravidade tal que esse acesso deva ser limitado, em matéria de 

prevenção, de investigação, de deteção e de repressão de infrações penais, à luta contra a criminalidade grave, podendo, portanto, ser pedido no âmbito de um processo cujo objeto é 

qualquer infração penal (Acórdão de 2 de outubro de 2018, no processo C-207/16). 

As autoridades aduaneiras podem exigir ao requerente do estatuto de operador económico autorizado que comunique os números de identificação fiscal, atribuídos para efeitos da 

cobrança do imposto sobre o rendimento, respeitantes apenas às pessoas singulares responsáveis do requerente ou que exercem o controlo sobre a sua gestão e às pessoas 

responsáveis pelas questões aduaneiras internas, bem como os contactos dos serviços de finanças competentes em relação a todas estas pessoas, desde que esses dados permitam a 

essas autoridades obter informações relativas às infrações graves ou repetidas à legislação aduaneira e às regras de tributação ou às infrações penais graves cometidas por essas 

pessoas singulares relacionadas com a sua atividade económica (Acórdão de 16 de janeiro de 2019, no processo C-496/17). 

Numa situação em que o administrador de um sítio Internet insere no referido sítio um módulo social que permite ao navegador do visitante desse sítio solicitar conteúdos do fornecedor do 

referido módulo e transmitir para esse efeito ao referido fornecedor dados pessoais do visitante, é necessário que esse administrador e esse fornecedor prossigam cada um deles, com 

essas operações de tratamento, um interesse legítimo, a fim de que estas sejam justificadas em relação a si. O consentimento, nesta situação, deve ser obtido pelo referido administrador 

unicamente no que diz respeito à operação ou ao conjunto de operações de tratamento de dados pessoais cujas finalidades e meios são efetivamente determinados por esse administrador 

(Acórdão de 29 de julho de 2019, no processo C-40/17).   

O consentimento não é validamente dado quando o armazenamento de informações ou o acesso a informações já armazenadas no equipamento terminal do utilizador de um sítio Internet, 

por intermédio de cookies, são autorizados mediante uma opção pré-validada que esse utilizador deve desmarcar para recusar o seu consentimento (Acórdão de 1 de outubro de 2019, no 

processo C-673/17). 

Uma regulamentação nacional que sujeita a emissão de uma autorização de residência provisória a nacionais de Estados terceiros à condição de os seus dados biométricos serem 

recolhidos, registados e armazenados num registo central é justificada pelo objetivo de prevenir e combater a fraude de identidade e documental (Acórdão de 3 de outubro de 2019, no 

processo C-70/18).
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Direitos dos titulares dos dados

Uma regulamentação que limite a conservação da informação sobre os destinatários e sobre o conteúdo

dos dados transmitidos a um período de um ano e correlativamente limite o direito de acesso a essa

informação, quando os dados de base são conservados por muito mais tempo, não representa um

equilíbrio justo entre, por um lado, o interesse da pessoa em causa em proteger a sua vida privada e, por

outro, o ónus que a obrigação de conservar essa informação representa para o responsável pelo

tratamento, a não ser que se demonstre que um período de conservação dessa informação mais longo

constitui um ónus excessivo para o responsável pelo tratamento (Acórdão de 7 de maio de 2009, no

processo C-553/07).

Uma empresa que publica listas públicas de números de telefone pode transmitir os dados de carácter

pessoal que detém relativamente a assinantes de outros prestadores de serviços telefónicos a uma

empresa terceira cuja atividade consiste em publicar uma lista pública impressa ou eletrónica ou em

facultar a consulta de tais listas através de serviços de informações, sem que tal transmissão esteja

subordinada a novo consentimento dos assinantes, desde que, por um lado, estes últimos tenham sido

informados, antes da primeira inclusão dos seus dados na lista pública, da finalidade desta e do facto de

que esses dados poderiam ser comunicados a outro fornecedor de serviços telefónicos e que, por outro, se

garanta que os referidos dados não serão, após a respetiva transmissão, utilizados para fins diferentes

daqueles para os quais foram recolhidos com vista à sua primeira publicação (Acórdão de 5 de maio de

2011, no processo C-543/09).

No âmbito da atividade de detetive privado que atua por conta de um organismo profissional para

investigar violações às regras deontológicas de uma profissão regulamentada, a obrigação de informar as

pessoas sobre o tratamento dos respetivos dados pode ser restringida (Acórdão de 7 de novembro de

2013, no processo C-473/12).

O titular dos dados tem direito de que a informação sobre a sua pessoa deixe de ser associada ao seu

nome através de uma lista de resultados exibida na sequência de uma pesquisa efetuada a partir do seu

nome, independentemente da inclusão dessa informação nessa lista causar prejuízo a essa pessoa. O

direito de requerer que a informação deixe de estar à disposição do grande público devido à sua inclusão
nessa lista de resultados prevalece, em princípio, não só sobre o 

interesse económico do operador do motor de busca, mas

também sobre o interesse desse público em aceder à informação

numa pesquisa sobre o nome dessa pessoa. No entanto, não será

esse o caso se se afigurar que, por razões especiais como, por

exemplo, o papel desempenhado por essa pessoa na vida pública,

a ingerência nos seus direitos fundamentais é justificada pelo

interesse preponderante do público em ter acesso à informação

(Acórdão de 13 de maio de 2014, no processo C-131/12).

O requerente de uma autorização de residência dispõe de um

direito de acesso a todos os dados pessoais que lhe digam

respeito, que sejam objeto de tratamento pelas autoridades

administrativas nacionais. Para que esse direito seja satisfeito,

basta fornecer ao requerente uma descrição completa desses

dados sob forma inteligível, isto é, uma forma que lhe permita

tomar conhecimento dos referidos dados e verificar que são

exatos e tratados em conformidade com a lei, para que possa, se

for caso disso, exercer os direitos que lhe são conferidos (Acórdão

de 17 de julho de 2014, nos processos apensos C-141/12 e C-

372/12).
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Direitos dos titulares dos dados (cont.)

Em princípio, os dados pessoais contidos num registo público não podem ser

apagados (Acórdão de 9 de março de 2017, no processo C-398/15).

Numa situação em que o administrador de um sítio Internet insere no referido sítio

um módulo social que permite ao navegador do visitante desse sítio solicitar

conteúdos do fornecedor do referido módulo e transmitir para esse efeito ao

referido fornecedor dados pessoais do visitante, a obrigação de informação

impende igualmente sobre o referido administrador, devendo, no entanto, a

informação que este deve fornecer à pessoa em causa incidir apenas sobre a

operação ou o conjunto das operações de tratamento de dados pessoais cujas

finalidades e meios são efetivamente determinados por esse administrador

(Acórdão de 29 de julho de 2019, no processo C-40/17).

Quando um pedido de supressão de referências relativo a uma hiperligação que

conduz a uma página web na qual estão publicados dados sensíveis pertencentes

a categorias específicas é apresentado a um operador de um motor de busca,

este, baseando-se em todos os elementos pertinentes do caso concreto, deve

verificar se a inclusão dessa hiperligação na lista de resultados, que é exibida

após uma pesquisa efetuada a partir do nome de uma pessoa, é estritamente

necessária para proteger a liberdade de informação dos internautas

potencialmente interessados em aceder a essa página web através dessa

pesquisa (Acórdão de 24 de setembro de 2019, no processo C-136/17).

As informações que o prestador de serviços deve dar ao utilizador de um sítio

Internet incluem a duração do funcionamento dos cookies e a possibilidade ou

não de terceiros terem acesso a esses cookies (Acórdão de 1 de outubro de

2019, no processo C-673/17).

Obrigações do responsável pelo tratamento e subcontratante

Não existe, em princípio, a obrigação de transmitir dados pessoais para garantir a

efetiva proteção dos direitos de autor no âmbito de uma ação cível (Acórdão de 29

de janeiro de 2008, no processo C-275/06).

Relativamente ao tratamento de dados pessoais no setor das comunicações

eletrónicas: a obrigação de conservação dos dados atinentes às comunicações

eletrónicas constitui uma ingerência nos direitos fundamentais de grande amplitude

e particularmente grave, mormente devido ao sentimento que espoleta de que a vida

privada dos utilizadores é objeto de vigilância constante. Os dados pessoais são

objeto de tratamento automático e existe um risco significativo de acesso ilícito aos

mesmos. Ademais, a conservação visa todos os meios de comunicação eletrónica

cuja utilização está muito generalizada e é de importância crescente na vida

quotidiana de todos e abrange todos os assinantes e utilizadores registados, ou

seja, quase toda a população europeia. Dito por outras palavras, a obrigação de

conservação abrange de forma generalizada todas as pessoas, todos os meios de

comunicação eletrónica e todos os dados relativos ao tráfego, sendo inválida

(Acórdão de 8 de abril de 2014, nos processos apensos C-293/12 e C-594/12).

O operador de um motor de busca é obrigado a suprimir da lista de resultados,

exibida na sequência de uma pesquisa efetuada a partir do nome de uma pessoa,

as ligações a outras páginas web publicadas por terceiros e que contenham

informações sobre essa pessoa, também na hipótese de esses nome ou de essas

informações não serem prévia ou simultaneamente apagadas dessas páginas web,

isto, se for caso disso, mesmo quando a sua publicação nas referidas páginas seja,

em si mesma, lícita (Acórdão de 13 de maio de 2014, no processo C-131/12).
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Não existe, em princípio, a obrigação de transmitir dados pessoais para garantir a efetiva
proteção dos direitos de autor no âmbito de uma ação cível (Acórdão de 29 de janeiro de
2008, no processo C-275/06).

Relativamente ao tratamento de dados pessoais no setor das comunicações eletrónicas: a
obrigação de conservação dos dados atinentes às comunicações eletrónicas constitui
uma ingerência nos direitos fundamentais de grande amplitude e particularmente grave,
mormente devido ao sentimento que espoleta de que a vida privada dos utilizadores é
objeto de vigilância constante. Os dados pessoais são objeto de tratamento automático e
existe um risco significativo de acesso ilícito aos mesmos. Ademais, a conservação visa
todos os meios de comunicação eletrónica cuja utilização está muito generalizada e é de
importância crescente na vida quotidiana de todos e abrange todos os assinantes e
utilizadores registados, ou seja, quase toda a população europeia. Dito por outras
palavras, a obrigação de conservação abrange de forma generalizada todas as pessoas,
todos os meios de comunicação eletrónica e todos os dados relativos ao tráfego, sendo
inválida (Acórdão de 8 de abril de 2014, nos processos apensos C-293/12 e C-594/12).

O operador de um motor de busca é obrigado a suprimir da lista de resultados, exibida na
sequência de uma pesquisa efetuada a partir do nome de uma pessoa, as ligações a
outras páginas web publicadas por terceiros e que contenham informações sobre essa
pessoa, também na hipótese de esses nome ou de essas informações não serem prévia
ou simultaneamente apagadas dessas páginas web, isto, se for caso disso, mesmo
quando a sua publicação nas referidas páginas seja, em si mesma, lícita (Acórdão de 13
de maio de 2014, no processo C-131/12).

Obrigações do responsável pelo tratamento e subcontratante
(cont.)

Transferências internacionais de dados

Não existe uma transferência para um país terceiro de dados quando uma pessoa que

se encontra num Estado-Membro insere numa página Internet, de uma pessoa singular

ou coletiva que alberga o sítio Internet no qual a página pode ser consultada e que está

estabelecida nesse mesmo Estado-Membro ou noutro Estado-Membro, dados de

carácter pessoal, tornando-os deste modo acessíveis a qualquer pessoa que se ligue à

Internet, incluindo pessoas que se encontram em países terceiros (Acórdão de 6 de

novembro de 2003, no processo C-101/01).

No que concerne às decisões de adequação, a expressão nível de proteção adequado

deve ser entendida no sentido de que exige que o país terceiro assegure efetivamente,

em virtude da sua legislação nacional ou dos seus compromissos internacionais, um

nível de proteção das liberdades e direitos fundamentais substancialmente equivalente

ao conferido dentro da União. Os meios a que esse país recorre para assegurar tal

nível de proteção podem ser diferentes dos implementados dentro da União, todavia

tais meios devem revelar-se efetivos, na prática, para assegurar uma proteção

substancialmente equivalente à garantida dentro da União. Um país terceiro que

autorize de modo generalizado o acesso das autoridades públicas aos dados

transferidos e a sua posterior utilização e que não preveja nenhuma possibilidade de

recurso a vias de direito não assegura efetivamente um nível adequado de proteção

(Acórdão de 6 de outubro de 2015, no processo C-362/14).
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As autoridades de controlo – competentes para fiscalizar o tratamento de dados

pessoais pelos organismos não públicos e pelas empresas de direito público que

participam no jogo da concorrência no mercado – que sejam submetidas à tutela

do Estado não cumprem a exigência segundo a qual essas autoridades devem

exercer as suas funções com total independência (Acórdão de 9 de março de

2010, no processo C-518/07).

A instituição, nos Estados-Membros, de autoridades de fiscalização

independentes constitui um elemento essencial da proteção das pessoas no que

diz respeito ao tratamento de dados pessoais. As autoridades de fiscalização

devem gozar de uma independência que lhes permita exercer as suas funções

sem influência externa. A independência funcional, que dita que os seus membros

são independentes e não estão vinculados por nenhuma instrução no exercício da

sua função, não basta, por si só, para resguardar a referida autoridade de

qualquer influência externa. A independência visa excluir não só a influência

direta, sob a forma de instruções, mas também qualquer forma de influência

indireta suscetível de orientar as decisões da autoridade (Acórdão de 16 de

outubro de 2012, no processo C-614/10).

Um Estado-Membro não pode fazer cessar antecipadamente o mandato da

autoridade de fiscalização (Acórdão de 8 de abril de 2014, no processo C-

288/12).

Uma decisão de adequação aprovada pela Comissão Europeia não obsta a que

uma autoridade de controlo de um Estado-Membro examine o pedido de uma

pessoa relativo à proteção dos seus direitos e liberdades em relação ao

tratamento de dados pessoais que lhe dizem respeito que foram transferidos de

um Estado-Membro para esse país terceiro, quando essa pessoa alega que o

direito e as práticas em vigor neste último não asseguram um nível de proteção

adequado (Acórdão de 6 de outubro de 2015, no processo C-362/14).

Autoridades de controlo Vias de recurso 

O direito da União não se opõe a uma legislação nacional que subordina a propositura

de uma ação judicial por uma pessoa que considera que o seu direito à proteção de

dados pessoais foi violado ao esgotamento prévio das vias de recurso administrativo

disponíveis, desde que este esgotamento prévio não cause um atraso substancial à

propositura de uma ação judicial, implique a suspensão da prescrição dos direitos em

causa e não gere despesas excessivas. O direito da União opõe-se a que um órgão

jurisdicional nacional rejeite, como meio de prova de uma violação de dados, uma lista

apresentada pela pessoa em causa e que contém dados pessoais, no caso de esta

pessoa ter obtido essa lista sem o consentimento, legalmente exigido, do responsável

pelo tratamento desses dados, a menos que essa rejeição esteja prevista na legislação

nacional e que respeite tanto o conteúdo essencial do direito a uma ação judicial como

o princípio da proporcionalidade (Acórdão de 27 de setembro de 2017, no processo C-

73/16).



Situações específicas de tratamento

Compete às autoridades e aos órgãos jurisdicionais nacionais encarregados de aplicar a

regulamentação nacional assegurar um justo equilíbrio entre o princípio geral da

liberdade de expressão e o direito à proteção de dados pessoais (Acórdão de 6 de

novembro de 2003, no processo C-101/01).

Devem ser consideradas atividades de tratamento de dados pessoais efetuadas para

fins exclusivamente jornalísticos as que tiverem por única finalidade a divulgação ao

público de informações, de opiniões ou de ideias (Acórdão de 16 de dezembro de 2008,

no processo C-73/07).

A gravação vídeo de agentes da polícia numa esquadra, aquando de uma prestação de

declarações, e a publicação do vídeo assim gravado num sítio Internet de vídeos no qual

os utilizadores podem carregar, visualizar e partilhar os mesmos, podem constituir um

tratamento de dados pessoais para fins exclusivamente jornalísticos, desde que

resulte do referido vídeo que a referida gravação e a referida publicação têm por única

finalidade a divulgação ao público de informações, opiniões ou ideias (Acórdão de 14 de

fevereiro de 2019, no processo C-345/17).

Um pedido de acesso a documentos oficiais que contenham dados pessoais deve ser

indeferido - o documento completo ou integral não deve ser divulgado, podendo, no

entanto, ser divulgada uma versão da qual tenham sido expurgados os dados pessoais

(Acórdão de 29 de junho de 2010, no processo C-28/08).

Não pode haver publicação de dados pessoais sem a determinação de critérios

pertinentes (Acórdão de 9 de novembro de 2010, nos processos apensos C-92/09 e C-

93/09).
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Conclusão
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O levantamento de decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia é um labor inconcluso, por natureza. Por isso mesmo, importa trazer à colação os processos ora

pendentes, para que o conhecimento no que concerne ao direito fundamental à proteção de dados possa estar em permanente atualização:

- Processo T-738/16: é pedida a declaração de que a Decisão de Execução (UE) 2016/1250 da Comissão, de 12 de julho de 2016 – decisão de adequação respeitante aos

Estados Unidos da América – é contrária ao direito da União.

- Processo C-623/17:

Questões prejudiciais

1)Tendo em conta o artigo 4.o TUE e o artigo 1.o, n.o 3, da Diretiva 2002/58/CE (4) relativa à privacidade e às comunicações eletrónicas (a seguir «Diretiva Privacidade e

Comunicações Eletrónicas»), uma imposição constante de uma instrução de um Secretary of State ao prestador de uma rede de comunicações eletrónicas, de fornecimento

de dados de comunicações em massa aos serviços de segurança e de informações («SSI») de um Estado-Membro enquadra-se no âmbito de aplicação do direito da União

e da Diretiva Privacidade e Comunicações Eletrónicas?

2)Em caso de resposta afirmativa à questão 1, os requisitos do acórdão Watson, ou quaisquer outros requisitos que vão além dos previstos pela CEDH, são aplicáveis à

referida instrução do Secretary of State? E, se assim for, quais as modalidades e o alcance da aplicação desses requisitos, tendo em conta a necessidade essencial dos SSI

de recorrerem à aquisição em massa e a técnicas de tratamento automatizadas com vista à proteção da segurança nacional e a medida em que o exercício dessa

faculdade, se no demais respeitar a CEDH, pode ser gravemente dificultado pela imposição de tais requisitos?

- Processo C-311/18

Questões prejudiciais

1)Em circunstâncias nas quais uma empresa privada transfere, com base na Decisão 2010/87/UE ( 1 ), conforme alterada pela Decisão 2016/2297 ( 2 ) da Comissão (a

seguir «Decisão CCT»), de um Estado-Membro da União Europeia (UE) para uma empresa privada num país terceiro, para fins comerciais, dados pessoais que podem ser

tratados posteriormente pelas autoridades do país terceiro não só para fins de segurança nacional mas também para efeitos da aplicação da lei e da administração dos

assuntos externos do país terceiro, o direito da UE [incluindo a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (a seguir «Carta»)] é aplicável à transferência dos

dados, sem prejuízo das disposições do artigo 4.o, n.o 2, TUE relativas à segurança nacional e as disposições do artigo 3.o, n.o 2, primeiro travessão, da Diretiva 95/46/CE

( 3 ) (a seguir «Diretiva») em relação à segurança pública, defesa e segurança do Estado?

2)

1)Para efeitos da Diretiva, ao determinar se constitui violação dos direitos de uma pessoa ao transferir dados ao abrigo Decisão CCT a partir da União Europeia para um

país terceiro no qual esses dados podem ser posteriormente tratados para fins de segurança nacional, o elemento de referência pertinente é:



Jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre Proteção de Dados 18

a)A Carta, o TUE, o TFUE, a Diretiva, a CEDH (ou qualquer outra disposição do direito da União), ou:

b)A legislação nacional de um ou de vários Estados-Membros?

2)Se o elemento de referência pertinente for o referido na alínea b), devem ser igualmente incluídas nesse elemento as práticas seguidas no contexto da segurança 

nacional num ou em vários Estados-Membros?

3)Ao avaliar se um país terceiro assegura o nível de proteção exigido pelo direito da União para transferir dados pessoais para esse país para efeitos do artigo 26.o da 

Diretiva, deve o nível de proteção no país terceiro ser avaliado por referência:

a)às regras aplicáveis no país terceiro decorrentes da sua legislação interna ou dos compromissos internacionais deste e à prática seguida para garantir o cumprimento 

dessas regras, a fim de incluir as regras profissionais e as medidas de segurança aplicadas no país terceiro; ou:

b)às regras referidas na alínea a), juntamente com as práticas administrativas, regulamentares e de execução, e as medidas de proteção e os procedimentos, protocolos,

mecanismos de supervisão e vias de recurso extrajudiciais aplicáveis no país terceiro?

4)Constitui violação dos direitos das pessoas, previstos nos artigos 7.o e /ou 8.o da Carta, a transferência de dados pessoais da UE para os EUA ao abrigo da Decisão

CCT, tendo em conta os factos apurados pela High Court em relação à lei dos EUA?

5)Tendo em conta os factos apurados pela High Court em relação à lei dos EUA, no caso de serem transferidos dados pessoais da UE para os EUA ao abrigo da Decisão

CCT:

a)O nível de proteção conferido pelos EUA respeita o conteúdo essencial do direito das pessoas a um recurso judicial, em caso de violação dos seus direitos de privacidade

dos dados, consagrado no artigo 47.o da Carta?

Se a resposta à alínea a) for afirmativa:

b)As limitações impostas pela legislação dos EUA ao direito das pessoas a um recurso judicial no contexto da segurança nacional dos EUA são proporcionadas, na aceção

do artigo 52.o da Carta, e não excedem o que é necessário numa sociedade democrática para fins de segurança nacional?

6)(1)Qual é, por força do artigo 26.o, n.o 4, à luz das disposições da Diretiva e, em especial, dos artigos 25.o e 26.o, interpretados à luz da Carta, o nível de proteção que

deve ser concedido aos dados pessoais transferidos para um país terceiro ao abrigo de cláusulas contratuais-tipo estipuladas em conformidade com uma decisão da

Comissão?

(2)Quais são os elementos a ter em conta, ao avaliar se o nível de proteção concedido aos dados transferidos para um país terceiro ao abrigo da Decisão CCT cumpre as

exigências da Diretiva e da Carta?

7)O facto de as cláusulas contratuais-tipo serem aplicáveis ao exportador de dados e ao importador de dados, mas não serem vinculativas para as autoridades nacionais de

um país terceiro, que podem exigir que o importador de dados disponibilize os seus serviços de segurança, para o seu tratamento posterior, os dados pessoais transferidos

ao abrigo das cláusulas previstas na Decisão CCT, impede que as cláusulas se incluam nas garantias de proteção adequadas previstas no artigo 26.o, n.o 2, da Diretiva?

8)Se um importador de dados de um país terceiro estiver sujeito a leis de vigilância que, na opinião de uma autoridade de proteção de dados, estejam em conflito com as

cláusulas do anexo da Decisão CCT ou com os artigos 25.o e 26.o da Diretiva e/ou com a Carta, é uma autoridade de proteção de dados obrigada a exercer os seus

poderes de execução previstos no artigo 28.o, n.o 3, da Diretiva para suspender os fluxos de dados ou o exercício desses poderes limita-se apenas a casos excecionais, à

luz do considerando 11 da Diretiva [considerando 11 da Decisão da Comissão 2010/87/EU], ou pode uma autoridade de proteção de dados utilizar o seu poder discricionário

para não suspender esses fluxos de dados?
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9)(1)Para efeitos do artigo 25.o, n.o 6, da Diretiva, constitui a Decisão (UE) 2016/1250 ( 4 ) (a seguir «Decisão relativa ao Escudo de Proteção da Privacidade») uma

conclusão de alcance geral que é vinculativa para as autoridades de proteção de dados e para os tribunais dos Estados-Membros, que tem por efeito que os Estados

Unidos, em razão da sua legislação interna ou dos compromissos internacionais que tenham assumido, garantam um nível de proteção adequado na aceção do artigo 25.o,

n.o 2, da Diretiva?

(2)Se assim não for, que relevância tem, se for caso disso, a Decisão relativa ao Escudo de Proteção da Privacidade na avaliação realizada sobre a adequação da proteção

fornecida aos dados transferidos para os Estados Unidos em conformidade com a Decisão CCT?

10)Tendo em conta as considerações da High Court relativas à legislação dos EUA, constitui a previsão de um Mediador para o Escudo de Proteção da Privacidade a que

se refere o Anexo A do Anexo III da Decisão relativa ao Escudo de Proteção da Privacidade, quando considerada em conjugação com o regime vigente nos Estados Unidos,

uma garantia de que este país oferece uma via de recurso compatível com o artigo 47.o da Carta aos àqueles cujos dados pessoais são transferidos para os EUA ao abrigo

da Decisão CCT?

11)A Decisão CCT viola os artigos 7.o, 8.o e/ou 47.o da Carta?

- Processo C-511/18

Questões prejudiciais

1)Num contexto marcado por ameaças graves e persistentes para a segurança nacional, e em especial pelo risco terrorista, deve a obrigação de conservação generalizada

e indiferenciada, imposta aos prestadores com fundamento nas disposições permissivas do artigo 15.o, n.o 1, da Diretiva [2002/58/CE] de 12 de julho de 2002 (1), ser

considerada uma ingerência justificada pelo direito das pessoas à segurança, garantido pelo artigo 6.o da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, e pelas

exigências de segurança nacional, cuja responsabilidade incumbe unicamente aos Estados-Membros por força do artigo 4.o do Tratado da União Europeia?

2)Deve a Diretiva [2002/58/CE], de 12 de julho de 2002, lida à luz da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, ser interpretada no sentido de que autoriza

medidas legislativas, tais como as medidas de recolha em tempo real dos dados relativos ao tráfego e à localização de indivíduos específicos, que, embora afetando os

direitos e obrigações dos prestadores de serviços de comunicações eletrónicas, não lhes impõem no entanto uma obrigação específica de conservação dos seus dados?

3)Deve a Diretiva [2002/58/CE], de 12 de julho de 2002, lida à luz da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, ser interpretada no sentido de que sujeita, em

todos os casos, a regularidade dos procedimentos de recolha dos dados de ligação à exigência de informação das pessoas afetadas quando tal informação já não possa

comprometer as investigações levadas a cabo pelas autoridades competentes, ou podem tais procedimentos ser considerados regulares tendo em conta o conjunto das

outras garantias processuais existentes, desde que estas últimas garantam a efetividade do direito de recurso?

- Processo C-512/18

Questões prejudiciais

1)Tendo em conta nomeadamente as garantias e os controlos associados à recolha e à utilização dos dados de ligação, deve a obrigação de conservação generalizada e

indiferenciada, imposta aos fornecedores com fundamento nas disposições permissivas do artigo 15.o, n.o 1, da Diretiva [2002/58/CE] de 12 de julho de 2002 (1), ser

considerada uma ingerência justificada pelo direito das pessoas à segurança, garantido pelo artigo 6.o da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, e pelas

exigências de segurança nacional, cuja responsabilidade incumbe unicamente aos Estados-Membros por força do artigo 4.o do Tratado da União Europeia?
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2)Devem as disposições da Diretiva [2000/31/CE], de 8 de junho de 2000 (2), lidas à luz dos artigos 6.o, 7.o, 8.o e 11.o, bem como do artigo 52.o, n.o 1, da Carta dos Direitos

Fundamentais da União Europeia, ser interpretadas no sentido de que permitem a um Estado-Membro instituir uma regulamentação nacional que impõe às pessoas cuja

atividade consiste em proporcionar acesso a serviços em linha de comunicação com o público e às pessoas singulares ou coletivas que asseguram, mesmo a título gratuito,

para a colocação à disposição do público através de serviços de comunicação ao público em linha, o armazenamento de sinais, textos, imagens, sons, ou mensagens de

qualquer natureza fornecidos por destinatários desses serviços, a conservação dos dados suscetíveis de permitir a identificação de qualquer pessoa que tenha contribuído

para a criação de conteúdos ou de um dos conteúdos dos serviços que prestam, a fim de que a autoridade judiciária possa, sendo caso disso, pedir a sua comunicação para

fazer respeitar as regras relativas à responsabilidade civil ou penal?

- Processo C-520/18

Questões prejudiciais

1)Deve o artigo 15.o, n.o 1, da Diretiva 2002/58/CE (1), lido em conjugação com o direito à segurança, garantido pelo artigo 6.o da Carta dos Direitos Fundamentais da União

Europeia, e o direito ao respeito dos dados pessoais, garantido pelos artigos 7.o, 8.o e 52.o, n.o 1, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, ser interpretado no

sentido de que se opõe a uma regulamentação nacional como a que está em causa, que prevê uma obrigação geral de os operadores e prestadores de serviços de

comunicações eletrónicas conservarem os dados de tráfego e de localização na aceção da Diretiva 2002/58/CE, gerados ou tratados por estes no âmbito da prestação de tais

serviços, regulamentação nacional que não tem apenas por objetivo a investigação, a deteção e a instauração de procedimento criminal em relação a factos constitutivos de

criminalidade grave, mas igualmente a garantia da segurança nacional, a defesa do território e a segurança pública, a investigação, a deteção e a instauração de procedimento

criminal em relação a factos não constitutivos de criminalidade grave ou a prevenção de uma utilização proibida dos sistemas de comunicação eletrónica, ou a realização de

outro objetivo identificado pelo artigo 23.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2016/679 (2) e que, além disso, está sujeita a garantias precisadas nesta regulamentação no plano da

conservação dos dados e do acesso aos mesmos?

2)Deve o artigo 15.o, n.o 1, da Diretiva 2002/58/CE, conjugado com os artigos 4.o, 7.o, 8.o, 11.o e 52.o, n.o 1, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, ser

interpretado no sentido de que se opõe a uma regulamentação nacional como a que está em causa, que prevê uma obrigação geral de os operadores e prestadores de

serviços de comunicações eletrónicas conservarem os dados de tráfego e de localização na aceção da Diretiva 2002/58/CE, gerados ou tratados por estes no âmbito da

prestação de tais serviços, se esta regulamentação tiver designadamente por objeto o cumprimento das obrigações positivas que incumbem à autoridade por força dos artigos

4.o e 8.o da Carta, que consistem em prever um quadro legal que permita uma fase de inquérito efetiva e uma repressão efetiva do abuso sexual de menores e que permita

efetivamente identificar o autor do crime, mesmo quando são utilizados meios de comunicações eletrónicos?

3)No caso de, com base nas respostas à primeira ou à segunda questão prejudicial, o Tribunal Constitucional concluir que a lei impugnada viola uma ou mais das obrigações

decorrentes das disposições referidas nestas questões, pode manter provisoriamente os efeitos da Lei de 29 de maio de 2016, relativa à recolha e à conservação dos dados

no setor das comunicações eletrónicas, a fim de evitar a insegurança jurídica e permitir que os dados recolhidos e conservados anteriormente possam ainda ser utilizados para

efeitos dos objetivos prosseguidos pela lei?
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- Processo C-687/18

Questão prejudicial

São as disposições de direito nacional constantes da section 32(4) e (5), do Data Protection Act 1998 (Lei relativa à proteção de dados, a seguir «DPA») — que dispõem que, quando

um responsável pelo tratamento de dados alegue que quaisquer dados pessoais aos quais se refere a ação judicial contra esse responsável pelo tratamento de dados estão a

tratados i) apenas para fins jornalísticos, artísticos ou literários e ii) tendo em vista a publicação de material jornalístico, literário ou artístico que não foi anteriormente publicado pelo

responsável pelo tratamento, há lugar à suspensão da instância na medida em que diga respeito a dados pessoais não publicados, até que a) o Information Commissioner decida que

os requisitos i) ou ii) não estão preenchidos, b) o responsável pelo tratamento retire a sua alegação ou c) os dados pessoais sejam publicados — compatíveis com os artigos 9.o, 22.

23.o da Diretiva 95/46/CE (1) e com os artigos 7.o, 8.o e 47.o da Carta dos Direitos Fundamentais?

- Processo C-708/18

Questões prejudiciais

1)Devem os artigos 8.o e 52.o da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e o artigo 7.o, alínea f), da Diretiva 95/46/CE (1) relativa à proteção das pessoas singulares

que diz respeito ao tratamento de dados pessoais, ser interpretados no sentido de que se opõem a uma disposição nacional como a que está em causa no processo principal,

concretamente, o artigo 5.o, n.o 2, da Lei n.o 677/2001 e o artigo 6.o da Decisão n.o 52/2012 da ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter

Personal) [Autoridade Nacional de Supervisão do Tratamento de Dados Pessoais], que prevê a possibilidade de utilização de videovigilância para garantir a segurança e a proteção das

pessoas, bens e valores e para a prossecução de interesses legítimos, sem o consentimento da pessoa em causa?

2)Devem os artigos 8.o e 52.o da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia ser interpretados no sentido de que a limitação dos direitos e das liberdades através

videovigilância respeita o princípio da proporcionalidade, preenche o requisito da necessidade e corresponde a finalidades de interesse geral ou à exigência de proteger os direitos e

liberdades de terceiros, quando o operador possa adotar outras medidas para a proteção do interesse legítimo em questão?

3)Deve o artigo 7.o, alínea f), da Diretiva 95/46/CE relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais ser interpretado no sentido de que

«interesse legítimo» do responsável pelo tratamento deve ser comprovado, existente e efetivo no momento do tratamento?

4)Deve o artigo 6.o, n.o 1, alínea e), da Diretiva 95/46/CE relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais ser interpretado no sentido

de que um tratamento (a videovigilância) é excessivo ou inadequado quando o operador pode adotar outra medida para a proteção do interesse legítimo em questão?

- Processo C-746/18

Questões prejudiciais

1)Deve o artigo 15.o, n.o 1, da Diretiva 2002/58/CE (1) do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de julho de 2002, lido em conjugação com os artigos 7.o, 8.o, 11.o e 52.o, n.o

da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, ser interpretado no sentido de que o acesso das autoridades nacionais, no âmbito de um processo penal, a dados que

permitem encontrar e identificar a origem e o destino de uma comunicação telefónica a partir do telefone fixo ou móvel do suspeito, determinar a data, a hora, a duração e a natureza,
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identificar o material de comunicação utilizado e localizar o material de comunicação móvel utilizado constitui uma ingerência de tal modo grave nos direitos fundamentais

garantidos pelos artigos já referidos da Carta que, relativamente à prevenção, à investigação, à deteção e à repressão de infrações penais, este acesso deve ser limitado à

luta contra a criminalidade grave, independentemente do período em relação ao qual as autoridades nacionais têm acesso aos dados conservados?

2)Deve o artigo 15.o, n.o 1, da Diretiva 2002/58/CE ser interpretado a partir do princípio da proporcionalidade tal como formulado nos n.os 55 a 57 do acórdão do Tribunal

de Justiça de 2 de outubro de 2018, no processo C-207/16, no sentido de que, se a quantidade de dados referidos na primeira questão, a que as autoridades nacionais têm

acesso, não for muito significativo (quer do ponto de vista da natureza dos dados quer do ponto de vista da duração do período em causa), a ingerência nos direitos

fundamentais que daí resulta pode ser justificada de forma geral pelo objetivo da prevenção, investigação, deteção e repressão de infrações penais e de que, quanto maior

for a quantidade dos dados a que as autoridades nacionais têm acesso mais graves devem ser as infrações penais contra as quais a ingerência se destina a lutar?

3)Deve considerar-se que a exigência constante do segundo ponto do dispositivo do acórdão do Tribunal de Justiça de 21 de dezembro de 2016, nos processos apensos

C-203/15 e C-698/15, segundo a qual o acesso das autoridades nacionais competentes aos dados deve ser submetido a um controlo prévio por parte de um órgão

jurisdicional ou por uma autoridade administrativa independente, significa que o artigo 15.o, n.o 1, da Diretiva 2002/5/CE deve ser interpretado no sentido de se poder

considerar como autoridade administrativa independente o Ministério Público que dirige a fase de instrução do processo e que, ao fazê-lo, é, por força da lei, obrigado a

agir de modo independente, estando unicamente sujeito à lei e analisando, no âmbito da fase de instrução, simultaneamente os elementos incriminadores e os elementos

desculpantes relativos ao acusado, mas que representa a ação penal durante o processo judicial posterior?

- Processo C-61/19

Questões prejudiciais

1)Na aceção do artigo 2.o, alínea h), da Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao

tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (1), quais são as condições que devem ser preenchidas para poder considerar que uma manifestação de

vontade é específica e informada?

2)Na aceção do artigo 2.o, alínea h), da Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao

tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, quais são as condições que devem ser preenchidas para poder considerar que uma manifestação de

vontade é expressa livremente?

- Processo C-272/19

Questões prejudiciais

1)É o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao

tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados — RGPD) (1) — neste

caso, o artigo 15.o do RGPD, relativo ao direito de acesso do titular dos dados — aplicável à comissão parlamentar de um Estado federado de um Estado-Membro

competente para o processamento de petições dos cidadãos — no caso em apreço, a Comissão das Petições do Parlamento do Estado federado de Hesse — e deve esta

comissão, por conseguinte, ser tratada como uma autoridade pública na aceção do artigo 4.o, n.o 7, do RGPD?
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2)É o órgão jurisdicional de reenvio um órgão jurisdicional independente e imparcial na aceção do artigo 267.o TFUE, em conjugação com o artigo 47.o, segundo

parágrafo, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia?

- Processo C-439/19

Questões prejudiciais

1)Deve o conceito de «tratamento de dados pessoais relacionados com condenações penais e infrações ou com medidas de segurança conexas», utilizado no artigo 10.o

do Regulamento 2016/679 (1), ser interpretado no sentido de que abrange o tratamento de informação relativa aos pontos subtraídos aos condutores por infrações de

trânsito previsto na disposição controvertida?

2)Independentemente da resposta à primeira questão, pode o disposto no Regulamento 2016/679, designadamente o princípio da «integridade e confidencialidade»

enunciado no seu artigo 5.o, n.o 1, alínea f), ser interpretado no sentido de que proíbe que os Estados-Membros estabeleçam que a informação relativa aos pontos

subtraídos aos condutores por infrações de trânsito seja acessível ao público e de que permite o tratamento dos dados correspondentes através da sua comunicação?

3)Devem os considerandos 50 e 154, os artigos 5.o, n.o 1, alínea b), e 10.o do Regulamento 2016/679 e o artigo 1.o, n.o 2, alínea c), segundo travessão, da Diretiva

2003/98/CE (2), ser interpretados no sentido de que se opõem a uma disposição legal de um Estado-Membro que permite a transmissão da informação relativa aos pontos

subtraídos aos condutores por infrações de trânsito para efeitos da sua reutilização?

4)Em caso de resposta afirmativa a alguma das questões anteriores, devem o princípio do primado do direito da União e o princípio da segurança jurídica ser interpretados

no sentido de que poderia ser permitido aplicar a disposição controvertida e manter os seus efeitos jurídicos até que a decisão definitiva do Tribunal Constitucional transite

em julgado?
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