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O Comité Europeu para a Proteção de Dados,

Tendo em conta o artigo 70.º, n.º 1, alíneas j) e e), do 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,

ADOTOU AS SEGUINTES DIRETRIZES:

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
O presente documento destina-se a servir de orientação na aplicação do artigo 49.º do Regulamento
Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD)1, referente a derrogações no contexto de transferências de
dados pessoais para países terceiros.

O presente documento baseia-se no trabalho anteriormente realizado2 pelo Grupo de Trabalho das
Autoridades de Proteção de Dados da UE, criado ao abrigo do artigo 29.º da Diretiva Proteção de
Dados (Grupo de Trabalho do Artigo 29.º), agora retomado pelo Comité Europeu para a Proteção de
Dados (CEPD), sobre questões essenciais suscitadas pela aplicação das derrogações no contexto de
transferências de dados pessoais para países terceiros. Este documento será revisto e, se necessário,
atualizado, com base na experiência prática adquirida com a aplicação do RGPD.

Na aplicação do artigo 49.º há que ter em conta que, por força do artigo 44.º, o exportador de dados
que transfira dados pessoais para países terceiros ou organizações internacionais deve satisfazer
também as condições estabelecidas nas outras disposições do RGPD. Cada atividade de tratamento
deve respeitar as disposições aplicáveis em matéria de proteção dos dados, em particular os artigos
5.º e 6.º. Por conseguinte, deve efetuar-se um teste em duas fases: 1.ª - fundamentação do
tratamento dos dados, enquanto tal, numa base legal e aplicação a esse tratamento das pertinentes
disposições do RGPD; 2.ª - cumprimento das disposições do capítulo V.

Dispõe o artigo 49.º no seu n.º 1 que, na falta de uma decisão de adequação ou de garantias
adequadas, as transferências ou conjunto de transferências de dados pessoais para países terceiros
ou organizações internacionais só são efetuadas caso se verifiquem determinadas condições. Por
outro lado, dispõe o artigo 44.º que todas as disposições do capítulo V sejam aplicadas de forma a
não comprometer-se o nível de proteção das pessoas singulares garantido pelo RGPD. Tal implica
também que o recurso às derrogações do artigo 49.º não pode resultar nunca numa situação em que
os direitos fundamentais possam ser violados3.

1 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) (JO L 119 de
4.5.2016, p. 1).
2 Grupo de Trabalho do Artigo 29.º, Documento de Trabalho sobre uma Interpretação Comum do n.º 1 do
artigo 26.º da Diretiva 95/46/CE, de 24 de outubro de 1995 - 25 de novembro de 2005 (WP114).
3Grupo de Trabalho do Artigo 29.º, WP 114, p. 9, e Documento de Trabalho sobre a Vigilância das
Comunicações Eletrónicas para fins de Informação e Segurança Nacional (WP228), p. 39.
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O Grupo de Trabalho do Artigo 29.º, antecessor do CEPD, defendeu durante muito tempo que a
melhor prática consistiria numa abordagem das transferências por níveis4: analisando-se
primeiramente se o país terceiro tem um nível de proteção adequado e assegurando-se depois que
os dados exportados serão devidamente protegidos no país terceiro. Se o nível de proteção não for
adequado, atendendo a todas as circunstâncias, o exportador de dados deve considerar a
possibilidade de apresentar garantias adequadas. Por conseguinte, os exportadores de dados devem
começar por procurar enquadrar a transferência num dos mecanismos previstos nos artigos 45.º e
46.º do RGPD e só na sua falta recorrer às derrogações estabelecidas no artigo 49.º, n.º 1.

Por conseguinte, as derrogações previstas pelo artigo 49.º são isenções à aplicação do princípio geral
de que os dados pessoais só podem ser transferidos para países terceiros se estes oferecerem um
nível de proteção adequado, ou se tiverem sido apresentadas garantias adequadas e os titulares dos
dados usufruírem de direitos efetivos e oponíveis que lhes permitam continuar a beneficiar dos seus
direitos e garantias fundamentais5. Devido a este facto, e em conformidade com os princípios
inerentes ao direito da UE6, as derrogações devem ser interpretadas de forma restritiva, para que a
exceção se não torne na regra7. Este entendimento é confirmado pelo título do artigo 49.º, o qual
indica que as derrogações devem ser utilizadas em situações específicas («Derrogações para
situações específicas»).

Ao ponderarem a transferência de dados pessoais para países terceiros ou organizações
internacionais, os exportadores de dados devem, por conseguinte, preferir as soluções que deem aos
titulares dos dados uma garantia de que os seus direitos e garantias fundamentais continuarão a ser
respeitados no tratamento dos seus dados, depois de estes serem transferidos. Uma vez que as
derrogações não proporcionam aos dados pessoais transferidos nem proteção adequada nem
garantias adequadas, e que as transferências baseadas numa derrogação não estão sujeitas a
qualquer tipo de autorização das autoridades de controlo, a transferência de dados pessoais para
países terceiros nesses termos acarreta riscos acrescidos para os direitos e liberdades dos titulares
dos dados em causa.

Os exportadores de dados devem estar igualmente cientes de que, na falta de uma decisão de
adequação, o direito da União ou de um Estado-Membro pode, por razões importantes de interesse
público, limitar expressamente as transferências de categorias específicas de dados pessoais para
países terceiros ou organizações internacionais (artigo 49.º, n.º 5).

Transferências ocasionais e não repetitivas

O CEPD observa que no considerando 111 se utiliza o termo «ocasional» e no artigo 49.º, n.º 1,
segundo parágrafo, na derrogação por «interesses legítimos», é utilizada a expressão «não
repetitiva». Esses termos indicam que tais transferências podem ser efetuadas mais de uma vez, mas

4 Grupo de Trabalho do Artigo 29.º, WP114, p. 9
5 Considerando 114.
6 Grupo de Trabalho do Artigo 29.º, WP114, p. 7
7 Cf. Grupo de Trabalho do Artigo 29.º, WP114, p. 7, já citado. O Tribunal de Justiça da União Europeia
sublinhou repetidamente que «a proteção do direito fundamental ao respeito da vida privada a nível da União
exige que as derrogações e as limitações à proteção dos dados pessoais operem na estrita medida do
necessário» (acórdãos de 16 de dezembro de 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, C 73/07, n.º 56;
de 9 de novembro de 2010, Volker und Markus Schecke e Eifert, C 92/09 e C 93/09, n.º 77; de 6 de outubro de
2015, Digital Rights e Schrems, C 362/14, n.os 52 e 92; de 21 de dezembro de 2016, Tele2 Sverige AB, C 203/15,
n.º 96). Cf. também Report on the Additional Protocol to the Convention for the Protection of Individuals with
regard to Automatic Processing of Personal Data, regarding supervisory authorities and transborder data flows,
p. 6, acessível em https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/181.1)
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não regularmente nem por rotina, devendo realizar-se, por exemplo, em circunstâncias aleatórias e
desconhecidas, a intervalos temporais arbitrários. Por exemplo, uma transferência de dados que
ocorra regularmente no âmbito de uma relação estável entre o exportador de dados e um
determinado importador de dados pode, basicamente, ser considerada sistemática e repetida, e não
como ocasional ou não repetitiva. Além disso, considera-se geralmente que uma transferência é não
ocasional ou repetitiva quando o importador de dados tem acesso direto a uma base de dados (por
exemplo, através de uma interface com uma aplicação informática).

No considerando 111 diferenciam-se as derrogações afirmando-se expressamente que as
derrogações relacionadas com um «contrato» ou um «contencioso judicial» [artigo 49.º, n.º 1,
primeiro parágrafo, alíneas b), c) e e)] se devem limitar às transferências «ocasionais», estando tal
limitação ausente das derrogações «em situação de consentimento explícito», «por razões
importantes de interesse público», «para proteção de interesses vitais» e «para transferências
realizadas a partir de um registo», previstas no artigo 49.º, n.º 1, primeiro parágrafo, alíneas a), d), f)
e g), respetivamente.

Importa salientar, todavia, que mesmo as derrogações não expressamente limitadas às
transferências «ocasionais» ou «não repetitivas» devem ser interpretadas de forma a não
contradizer a própria natureza das derrogações, enquanto exceções à regra de que os dados pessoais
não podem ser transferidos para países terceiros se estes não previrem um nível adequado para a
sua proteção ou, alternativamente, se não forem apresentadas garantias adequadas8.

Critério da necessidade

Uma condição geral necessária para a utilização de várias derrogações é a de que a transferência de
dados seja «necessária» para determinado fim. O critério da necessidade deve ser aplicado para
ponderar a um eventual recurso às derrogações previstas no artigo 49.º, n.º 1, alíneas b), c), d), e) e
f). Segundo este critério, o exportador de dados estabelecido na UE tem de verificar se a
transferência de dados pessoais pode ser considerada necessária para o fim específico da derrogação
que se pretende utilizar. Para mais informações sobre a aplicação concreta do teste da necessidade
em cada uma das derrogações consultem-se, infra, as respetivas secções.

O artigo 48.º e as derrogações

O RGPD introduz no artigo 48.º uma nova disposição que tem de ser tida em conta na ponderação de
transferências de dados pessoais. Dispõe o artigo 48.º, corroborado pelo considerando 115, que as
decisões de autoridades e órgãos jurisdicionais de países terceiros não constituem, por si sós, um
fundamento legítimo para transferências de dados para países terceiros. Consequentemente, as
transferências que respondam a decisões de autoridades de países terceiros só serão, em qualquer
caso, legítimas se satisfizerem as condições estabelecidas no capítulo V9.

Quando exista um acordo internacional, como um acordo de assistência judiciária mútua, as
empresas da UE devem, de um modo geral, recusar os pedidos diretos e remeter a autoridade
requerente do país terceiro para o acordo existente.

Este entendimento está em estreita consonância com o artigo 44.º, que estabelece um princípio
geral aplicável a todas as disposições do capítulo V, a fim de evitar que seja comprometido o nível de
proteção das pessoas singulares garantido pelo RGPD.

9Cf. considerando 115, quarto período.
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2. INTERPRETAÇÃO ESPECÍFICA DAS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 49.º
2.1 Consentimento explícito do titular dos dados à transferência prevista, após ter sido
informado dos possíveis riscos dessa transferência para si próprio devido à falta de
uma decisão de adequação e de garantias adequadas – artigo 49.º, n.º 1, alínea a)

As condições gerais para que o consentimento seja considerado válido são definidas nos artigos 4.º,
n.º 1110, e 7.º do RGPD11. O Grupo de Trabalho do Artigo 29.º formula orientações sobre essas
condições gerais em documento separado, aprovado pelo CEPD12. As condições aplicam-se
igualmente ao consentimento no contexto do artigo 49.º, n.º 1, alínea a). Contudo, outros requisitos
há, específicos, para que o consentimento seja considerado um fundamento jurídico válido para
transferências internacionais de dados para países terceiros e organizações internacionais, nos
termos do artigo 49.º, n.º 1, alínea a), e é nesses requisitos que o presente documento se centrará.

Por conseguinte, a secção 1 das presentes diretrizes deve ser lida em conjugação com as orientações
do Grupo de Trabalho do Artigo 29.º sobre o consentimento, aprovadas pelo CEPD, que contêm uma
análise mais pormenorizada da interpretação das condições gerais e dos critérios aplicáveis ao
consentimento por força do RGPD13. Importa observar também que, nos termos do artigo 49.º, n.º 3,
as autoridades públicas não podem invocar esta derrogação no exercício dos seus poderes.

O artigo 49.º, n.º 1, alínea a), dispõe que, na falta de uma decisão de adequação nos termos do
artigo 45.º, n.º 3, ou de garantias adequadas nos termos do artigo 46.º, designadamente de regras
vinculativas aplicáveis às empresas, as transferências de dados pessoais para países terceiros ou
organizações internacionais só poderão ser efetuadas se «o titular dos dados tiver explicitamente
dado o seu consentimento à transferência prevista, após ter sido informado dos possíveis riscos de
tais transferências para si próprio devido à falta de uma decisão de adequação e das garantias
adequadas».

2.1.1 O consentimento deve ser explícito
Por força do artigo 4.º, n.º 11, do RGPD, o consentimento deve ser livre, específico, informado e
explícito. Esta última condição é retomada pelo artigo 49.º, n.º 1, alínea a) (consentimento dado
«explicitamente»). Este requisito também é novo relativamente ao artigo 26.º, n.º 1, alínea a), da
Diretiva 95/46/CE, em cujos termos o consentimento devia ser dado «de forma inequívoca». Por
força do RGPD o consentimento deve ser explícito em situações em que possam surgir riscos
específicos para a proteção de dados e seja, por conseguinte, necessário um elevado nível de
controlo individual dos dados pessoais, como é o caso do tratamento de categorias especiais de
dados [artigo 9.º, n.º 2, alínea a)] e das decisões automatizadas [artigo 22.º, n.º 2, alínea c)]. Esses
riscos específicos também surgem no contexto das transferências internacionais de dados.

10 Nos termos do artigo 4.º, n.º 11, do RGPD, entende-se por «consentimento» do titular dos dados, uma
manifestação de vontade, livre, específica, informada e explícita, pela qual o titular dos dados aceita, mediante
declaração ou ato positivo inequívoco, que os dados pessoais que lhe dizem respeito sejam objeto de
tratamento;
11 Os considerandos 32, 33, 42 e 43 contêm orientações adicionais sobre o consentimento.
12 Cf. Grupo de Trabalho do Artigo 29.º, Orientações relativas ao consentimento na aceção do Regulamento
(UE) 2016/679 (WP259).
13 Idem.
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Para mais orientações sobre o requisito de consentimento explícito e restantes requisitos de validade
do consentimento, consultem-se as orientações do Grupo de Trabalho do Artigo 29.º sobre o
consentimento, aprovadas pelo CEPD14.

2.1.2 O consentimento deve ser específico para cada transferência/conjunto de
transferências de dados
Um dos requisitos de validade do consentimento é o da especificidade. Assim, para que constitua um
fundamento válido para uma transferência de dados nos termos do artigo 49.º, n.º 1, alínea a), o
consentimento tem de ser dado especificamente para essa transferência, ou conjunto de
transferências, de dados.

O elemento «especificidade», constante da definição de «consentimento» visa assegurar ao titular
dos dados um certo grau de controlo do utilizador e a transparência. Este elemento está também
estreitamente associado ao requisito de que o consentimento deve ser «informado».

Uma vez que o consentimento deve ser específico e que, por vezes não é possível obter-se, à data da
recolha dos dados, para uma transferência futura, o consentimento prévio do seu titular – por
exemplo, se a ocorrência e as circunstâncias concretas de uma transferência não forem conhecidas à
data em que o consentimento é pedido -, não pode ser apreciado o impacto no titular dos dados. A
título de exemplo, uma empresa da UE recolhe os dados dos seus clientes para um fim específico
(entrega de bens) sem prever, nessa altura, a transferência desses dados para países terceiros,
exteriores à UE. Contudo, alguns anos depois, essa empresa é adquirida por uma empresa de um país
terceiro que pretende transferir os dados pessoais dos seus clientes para outra empresa no exterior
da UE. Para que a transferência seja válida ao abrigo na derrogação baseada no consentimento, o
titular dos dados deve dar o seu consentimento para essa transferência específica no momento da
sua previsão. Por conseguinte, o consentimento dado à data da recolha dos dados pela empresa da
UE para efeitos de entrega de bens não é suficiente para justificar o recurso a esta derrogação para
uma transferência posterior dos dados pessoais para fora da União.

O exportador dos dados te, pois, de se certificar de que obtém um consentimento específico antes
de a transferência ser decidida, ainda que tal aconteça depois de a recolha dos dados ter sido
efetuada. Este requisito está igualmente relacionado com a necessidade de o consentimento ser
informado. É possível obter o consentimento específico de um titular de dados antes da
transferência e à data da recolha dos dados pessoais, desde que essa transferência específica seja
comunicada ao titular dos dados e as suas circunstâncias se não alterem depois de este ter dado o
seu consentimento específico. Consequentemente, o exportador de dados tem de se certificar de
que os requisitos enunciados infra, no ponto 1.3 são igualmente cumpridos.

2.1.3 O consentimento deve ser informado15, em particular quanto aos possíveis riscos da
transferência
Esta condição é particularmente importante na medida em que reforça e precisa o requisito geral do
«consentimento informado», aplicável a qualquer consentimento, estabelecido no artigo 4.º, n.º
1116. Como tal, para cumprimento do requisito geral do «consentimento informado», no caso de o
consentimento constituir, nos termos do artigo 6.º, n.º 1, alínea a), a base jurídica de uma

14 Idem.
15 Os requisitos gerais de transparência estabelecidos nos artigos 13.º e 14.º do RGPD devem ser igualmente
cumpridos. Para mais informações, consultem-se as Orientações relativas à Transparência na aceção do
Regulamento (UE) 2016/679 (WP 260).
16 Cf. Grupo de Trabalho do Artigo 29.º, Orientações relativas ao consentimento na aceção do Regulamento
(UE) 2016/679 (WP259).
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transferência de dados, o titular dos dados deve ser prévia e adequadamente informado sobre as
circunstâncias específicas da transferência (ou seja, da identidade do responsável pelo tratamento
dos dados, da finalidade da transferência, do tipo de dados, do direito de retirar o consentimento e
da identidade ou das categorias dos destinatários)17.

Complementarmente ao requisito geral do «consentimento informado», se forem transferidos dados
pessoais para um país terceiro ao abrigo do artigo 49.º, n.º 1, alínea a), os titulares dos dados devem,
por força desta disposição, ser igualmente informados dos riscos específicos resultantes do facto de
os seus dados serem transferidos para um país que não oferece um nível adequado de proteção dos
dados e de não serem dadas garantias adequadas dessa proteção. A comunicação destas
informações é essencial para que o titular dos dados possa dar o seu consentimento com pleno
conhecimento das circunstâncias específicas da transferência, pelo que, se lhe não forem
comunicadas essas informações, a derrogação não será aplicável.

Das informações comunicadas aos titulares dos dados com o intuito de obter o seu consentimento
para a transferência dos seus dados pessoais para terceiros estabelecidos em países terceiros devem
constar também as indicações de todos os destinatários ou categorias de destinatário dos dados, de
todos os países para onde estes serão transferidos, de que o consentimento constitui a base legal da
transferência e de que o país terceiro para onde os dados serão transferidos não prevê um nível
adequado de proteção dos dados confirmado por uma decisão da Comissão Europeia18. Além disso,
como já foi dito, devem ser comunicadas informações sobre os riscos que para o titular dos dados
podem advir da falta de proteção adequada no país terceiro e da inexistência de garantias
adequadas. O aviso, eventualmente normalizado, deve incluir, entre outras, a informação de que, no
país terceiro, podem não existir uma autoridade de controlo nem/ou princípios de tratamento de
dados nem/ou reconhecimento dos direitos dos titulares dos dados.

No caso específico de uma transferência efetuada depois da recolha dos dados pessoais do titular
dos dados, o exportador de dados deve informar o titular sobre a transferência e os seus riscos,
antes de a efetuar, para obter o seu consentimento explícito para a transferência «prevista».

Tal como o demonstra a análise acima exposta, o RGPD estabelece um limiar elevado para o recurso
à derrogação baseada no consentimento. Este limiar elevado, conjugado com o facto de o
consentimento dado por um titular dos dados poder ser retirado a qualquer momento, significa que
o consentimento poderá não ser uma solução exequível a longo prazo para transferências para
países terceiros.

2.2 Transferência necessária para a execução de um contrato entre o titular dos dados
e o responsável pelo tratamento, ou de diligências prévias à celebração do contrato
decididas a pedido do titular dos dados – [artigo 49.º, n.º 1, alínea b)]
Tendo em conta o considerando 111, as transferências de dados com base nesta derrogação podem
ter lugar em circunstâncias «em que a transferência seja ocasional e necessária em relação a um
contrato (…)»19.

De um modo geral, embora as derrogações relativas à execução de um contrato possam afigurar-se
bastante latas, são limitadas pelos critérios da «necessidade» e das «transferências ocasionais».

17 Idem, página 13.
18 O último requisito mencionado também decorre do dever de informar os titulares dos dados [artigo 13.º,
n.º 1, alínea f), e artigo 14.º, n.º 1, alínea e)].
19 O critério de que as transferências sejam «ocasionais» é referido no considerando 111 e é aplicável às
derrogações previstas no artigo 49.º, n.º 1, alíneas b), c) e e).
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Necessidade da transferência de dados

O «critério da necessidade» 20 limita o número de casos em que é possível recorrer-se ao disposto no
artigo 49.º, n.º 1, alínea b)21. Exige uma ligação estreita e substancial entre a transferência de dados e
as finalidades do contrato.

Esta derrogação não pode ser utilizada, por exemplo, se um grupo empresarial, para fins
empresariais, tiver centralizado num país terceiro as funções de pagamento e de gestão de recursos
humanos de todo o seu pessoal, e não existir uma ligação direta e objetiva entre a execução do
contrato de trabalho e essa transferência22. Porém, poderão ser adequados para essa transferência
específica outros fundamentos para transferências previstos no capítulo V, como os das cláusulas
contratuais normalizadas e das regras vinculativas aplicáveis às empresas.

Por outro lado, a transferência, por agentes de viagens, de dados pessoais dos clientes para hotéis ou
outros parceiros comerciais participantes na organização das estadas desses clientes no estrangeiro
pode ser considerada necessária para a execução dos contratos entre o agente de viagens e os
clientes, uma vez que, neste caso, há uma ligação suficientemente estreita e substancial entre a
transferência de dados e a finalidade do contrato (organização da viagem dos clientes).

Esta derrogação não pode ser aplicada a transferências de informações complementares que não
sejam necessárias para a execução do contrato ou para diligências prévias à celebração do contrato
solicitadas pelo titular dos dados23; outros dados carecerão, portanto, de outros instrumentos.

Transferências ocasionais

Os dados pessoais só podem ser transferidos ao abrigo desta derrogação se a transferência for
ocasional24. Terá, assim, de se determinar caso a caso se uma ou mais transferências de dados devem
ser consideradas «ocasionais» ou «não ocasionais».

Neste contexto, pode considerar-se que uma transferência é ocasional se, por exemplo, os dados
pessoais de um gestor de vendas, que, no âmbito do seu contrato de trabalho, visite diversos clientes
em países terceiros, forem enviados a esses clientes para organização das reuniões. Poderá também
ser considerada ocasional a transferência, por um banco estabelecido na UE, de dados pessoais para
um banco estabelecido num país terceiro, a fim de executar a ordem de pagamento dada por um
cliente, desde que essa transferência não ocorra no âmbito de uma relação de cooperação estável
entre os dois bancos.

Pelo contrário, se uma empresa multinacional que organize cursos de formação num centro de
formação de um país terceiro e transfira sistematicamente os dados pessoais dos trabalhadores que
frequentem um curso de formação (por exemplo, não só dados como o nome e o cargo, mas
também, eventualmente, informações sobre o regime alimentar ou as restrições à mobilidade), essas
transferências não podem ser consideradas «ocasionais». As transferências regulares de dados no
âmbito de uma relação estável são consideradas sistemáticas e repetidas, porquanto não têm caráter

20 Cf. também o Parecer 06/2014 do Grupo de Trabalho do Artigo 29.º sobre o conceito de interesses legítimos
do responsável pelo tratamento, enunciado no artigo 7.º da Diretiva 95/46/CE (WP 217).
21 O requisito da «necessidade» encontra-se também nas derrogações estabelecidas pelo artigo 49.º, n.º 1,
alíneas c) a f).
22 Além disso, essa não será considerada ocasional (cf. infra).
23 De um modo mais geral, as derrogações previstas no artigo 49.º, n.º 1, alíneas b) a f), só permitem transferir
os dados necessários para a finalidade da transferência.
24 Quanto à definição geral do termo «ocasional», cf. página 4.
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«ocasional». Consequentemente, podem não se basear no artigo 49.º, n.º 1, alínea b), muitas
transferências de dados no âmbito de relações empresariais.

Por força do artigo 49.º, n.os 1 e 3, esta derrogação não pode ser aplicada a atividades exercidas por
autoridades públicas na sua esfera de competências.

2.3 Transferência necessária para a celebração ou execução de um contrato celebrado
no interesse do titular dos dados entre o responsável pelo seu tratamento e outra
pessoa, singular ou coletiva – [artigo 49.º, n.º 1, alínea c)]
Do mesmo modo, a interpretação desta disposição é, necessariamente, semelhante à do artigo 49.º,
n.º 1, alínea b); designadamente, só pode considerar-se que, na falta de uma decisão de adequação
nos termos do artigo 45.º, n.º 3, ou de garantias adequadas nos termos do artigo 46.º, uma
transferência de dados para um país terceiro ou uma organização internacional só estará abrangida
pela derrogação prevista no artigo 49.º, n.º 1, alínea c), se for possível considerar que a mesma é
«necessária para a celebração ou execução de um contrato, celebrado no interesse do titular dos
dados, entre o responsável pelo seu tratamento e outra pessoa singular ou coletiva».

Além de serem necessárias, o considerando 111 indica que as transferências de dados só podem
efetuar-se se «a transferência [for] ocasional e necessária em relação a um contrato (...)». Por
conseguinte, além do «critério da necessidade», também neste caso só é possível transferirem-se
dados pessoais ao abrigo desta derrogação se a transferência for ocasional.

Necessidade da transferência de dados e celebração do contrato no interesse do titular dos dados

Se uma organização tiver, para fins empresariais, externalizado atividades como a gestão dos salários
a prestadores de serviços estabelecidos fora da UE, esta derrogação não serve de base para
transferências de dados com tais fins, visto não ser possível estabelecer-se uma ligação estreita e
substancial entre a transferência e um contrato celebrado no interesse do titular dos dados, mesmo
que o fim último da transferência seja a gestão do salário do trabalhador25. Outros instrumentos de
transferência referidos no capítulo V podem constituir bases mais adequadas para tais
transferências, como as cláusulas contratuais normalizadas e as regras vinculativas aplicáveis às
empresas.

Transferências ocasionais

Acresce que os dados pessoais só podem ser transferidos ao abrigo desta derrogação se a
transferência for ocasional, como acontece com a derrogação do artigo 49.º, n.º 1, alínea b). Assim,
para se verificar se tal transferência é ocasional, deve aplicar-se o mesmo critério26.

Por último, nos termos do artigo 49.º, n.os 1 e 3, esta derrogação não pode ser aplicada a atividades
exercidas por autoridades públicas na sua esfera de competências27.

2.4 Transferência necessária por importantes razões de interesse público –
[artigo 49.º, n.º 1, alínea d)]
Esta derrogação, habitualmente designada por «derrogação para proteção de um interesse público
importante», é muito semelhante à disposição constante do artigo 26.º, n.º 1, alínea d), da Diretiva

25 Além disso, essas transferências não serão consideradas ocasionais (cf. infra).
26 Quanto à definição geral do termo «ocasional», cf. página 4.
27 Para mais informações, cf. supra, secção 1, página 5.



12

95/46/CE28, em cujos termos uma transferência só pode ter lugar se for necessária ou legalmente
exigida para a proteção de um interesse público importante.

Nos termos do artigo 49.º, n.º 4, só o interesse público reconhecido pelo direito da União ou pelo
direito do Estado-Membro a que o responsável pelo tratamento se encontre sujeito pode levar à
aplicação desta derrogação.

Contudo, para que a derrogação seja aplicada, não basta que a transferência de dados seja pedida
(por exemplo, por uma autoridade de um país terceiro) para fins de um inquérito que sirva um
interesse público de um país terceiro, que, em termos abstratos, também exista no direito da UE ou
do Estado-Membro. Se, por exemplo, uma autoridade de um país terceiro, pedir uma transferência
de dados para um inquérito destinado a combater o terrorismo, a mera existência de legislação da
UE ou dos Estados-Membros que prossiga o mesmo fim não é, por si só, suficiente para desencadear
a aplicação do artigo 49.º, n.º 1, alínea d), a essa transferência. Pelo contrário, conforme salientado
pelo Grupo de Trabalho do Artigo 29.º, antecessor do CEPDE, em declarações anteriores29, a
derrogação só é aplicável se for igualmente possível deduzir da legislação da UE ou do
Estado-Membro a que o responsável pelo tratamento está sujeito que essas transferências de dados
são autorizadas para proteger interesses públicos importantes, inclusivamente no espírito de
reciprocidade da cooperação internacional. A existência de um acordo ou de uma convenção
internacional que reconheça um determinado objetivo e preveja o recurso à cooperação
internacional para promovê-lo pode servir de indicador para se aferir da existência de um interesse
público nos termos do artigo 49.º, n.º 1, alínea d), desde que a UE ou os Estados-Membros sejam
Parte nesse acordo ou nessa convenção.

Embora se destine principalmente a ser utilizado por autoridades públicas, o artigo 49.º, n.º 1, alínea
d), também pode ser invocado por entidades privadas. Esta possibilidade é corroborada por alguns
dos exemplos enunciados no considerando 112, que refere transferências efetuadas tanto por
autoridades públicas como por entidades privadas30.

Como tal, o requisito essencial para a aplicabilidade desta derrogação é a constatação de um
interesse público importante e não a natureza da organização (pública, privada ou internacional) que
transfere e/ou recebe os dados.

Os considerandos 111 e 112 indicam que esta derrogação não está limitada às transferências de
dados «ocasionais»31, mas isso não significa que as transferências de dados baseadas na derrogação
relativa à proteção de um interesse público importante nos termos do artigo 49.º, n.º 1, alínea d),
possam realizar-se em larga escala e de forma sistemática. Pelo contrário, há que respeitar o
princípio geral de que as derrogações estabelecidas no artigo 49.º não devem tornar-se «a regra» na
prática, antes devendo restringir-se a situações específicas, tendo cada exportador de dados de
assegurar que a transferência satisfaz o critério da estrita necessidade32.

28 Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de outubro de 1995, relativa à proteção das
pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados
(JO L 281 de 23.11.1995, p. 31).
29 Parecer 10/2006 do Grupo de trabalho do artigo 29.º sobre o tratamento de dados pessoais pela Sociedade
de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais (SWIFT) (WP128), p. 25
30 «intercâmbio internacional de dados entre autoridades de concorrência, administrações fiscais ou
aduaneiras, entre autoridades de supervisão financeira, entre serviços competentes em matéria de segurança
social ou de saúde pública, por exemplo em caso de localização de contactos no que respeita a doenças
contagiosas ou para reduzir e/ou eliminar a dopagem no desporto.»
31 Quanto à definição geral do termo «ocasional», cf. página 4.
32 Cf. também a página 3.
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Se as transferências forem efetuadas no decurso de atividades ou práticas empresariais correntes, o
CEPD insta vivamente todos os exportadores de dados (em especial os organismos públicos33) a
estabelecerem garantias adequadas, em conformidade com o artigo 46.º, em vez de invocarem a
derrogação prevista pelo artigo 49.º, n.º 1, alínea d).

2.5 Transferência necessária à declaração, ao exercício ou à defesa de um direito num
processo judicial – [artigo 49.º, n.º 1, alínea e)]
Declaração, exercício ou defesa de um direito num processo judicial

Nos termos do artigo 49.º, n.º 1, alínea e), as transferências podem ser realizadas se forem
necessárias «à declaração, ao exercício ou à defesa de um direito num processo judicial». O
considerando 111 refere que uma transferência pode ser efetuada caso «seja ocasional e necessária
em relação a um contrato ou a um contencioso judicial, independentemente de se tratar de um
processo judicial, de um processo administrativo ou de um qualquer procedimento não judicial,
incluindo procedimentos junto de organismos de regulação». Esta disposição abrange uma série de
atividades, por exemplo, no contexto de um inquérito criminal ou administrativo num país terceiro
(em aplicação de legislação em matéria de defesa da concorrência e de luta contra a corrupção, de
abuso de informação privilegiada ou situações semelhantes), em que a derrogação pode ser aplicada
a uma transferência de dados para fins de autodefesa ou de obtenção de redução ou de
não-aplicação de uma coima prevista por lei; por exemplo em inquéritos de infrações à legislação em
matéria de defesa da concorrência. As transferências de dados no âmbito de procedimentos formais
de averiguação pré-processual também podem ser abrangidas pela derrogação. Esta pode ainda ser
invocada pelo exportador de dados em diligências para instaurar procedimentos em país terceiro;
por exemplo para intentar um processo contencioso ou obter a aprovação de uma fusão. Não pode,
todavia, ser utilizada para justificar a transferência de dados pessoais invocando-se a mera
possibilidade de se intentarem ações judiciais ou procedimentos formais no futuro.

Esta derrogação não pode ser aplicada a atividades exercidas por autoridades públicas na sua esfera
de competências (artigo 49.º, n.º 3).

A combinação dos termos «contencioso judicial» e «processo» implica que o procedimento em causa
deve ter uma base jurídica, incluindo um processo formal, definido por lei, mas que não está
necessariamente limitado aos processos judiciais ou administrativos («ou de um qualquer
procedimento não judicial»). Dado que uma transferência tem de ser efetuada no âmbito de um
procedimento, tem de haver uma ligação estreita entre a transferência de dados e o procedimento
específico utilizado na situação em causa. A aplicabilidade em abstrato de um determinado tipo de
procedimento não seria suficiente.

Os responsáveis pelo tratamento dos dados e os subcontratantes devem ter em atenção que a
legislação nacional também pode conter «disposições de bloqueio» que os proíbam de transferir
dados pessoais, ou limitem a transferência desses dados para tribunais ou outros organismos oficiais
estrangeiros.

Necessidade da transferência de dados

Uma determinada transferência de dados só pode ser efetuada se for necessária para a declaração, o
exercício ou a defesa do direito em causa. Este «critério da necessidade» exige uma ligação estreita e
substancial entre os dados em questão e a declaração, o exercício ou a defesa específicos do direito

33 Por exemplo, as autoridades de supervisão financeira que procedem ao intercâmbio de dados no contexto
de transferências internacionais de dados pessoais para fins de cooperação administrativa.
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legal34. O mero interesse das autoridades de países terceiros ou a eventual «boa-vontade» que se
obteria da sua parte não é, por si só, suficiente.

Embora um exportador de dados possa ter a tentação de transferir todos dados pessoais que possam
ter pertinência em resposta a um pedido ou com o fim de instaurar um processo judicial, esse
procedimento não seria consentâneo com esta derrogação nem com o RGPD em geral, uma vez que
este regulamento (no princípio da minimização dos dados) destaca a necessidade de os dados
pessoais serem adequados, pertinentes e limitados ao necessário para as finalidades para as quais
são tratados.

Em relação aos processos contenciosos, o Grupo de Trabalho do artigo 29º, antecessor do CEPD,
estabeleceu uma abordagem por níveis da questão de saber se os dados pessoais devem ser
transferidos, a qual inclui a aplicação deste princípio. Em primeiro lugar, deve avaliar-se
cuidadosamente se no caso concreto, será suficiente a anonimização dos dados. Se não for
suficiente, pode ponderar-se a transferência de dados pseudonimizados. Caso seja necessário enviar
dados pessoais para um país terceiro, a sua pertinência para a questão em apreço deve ser apreciada
antes da transferência, de modo a que só o conjunto de dados pessoais realmente necessário seja
transferido e divulgado.

Transferência ocasional

Essas transferências só podem ser efetuadas se forem ocasionais. Para mais informações sobre a
definição de transferências ocasionais, consulte-se a secção sobre transferências «ocasionais e não
repetitivas»35. Os exportadores de dados terão de avaliar cada caso específico.

2.6 Transferência necessária para proteger os interesses vitais do titular dos dados ou
de outras pessoas, se esse titular estiver física ou legalmente incapaz de dar o seu
consentimento – [artigo 49.º, n.º 1, alínea f)]
Evidentemente, a derrogação do artigo 49.º, n.º 1, alínea f), é aplicável quando os dados são
transferidos em situação de emergência médica e se considera que tal transferência é diretamente
necessária para a prestação dos cuidados médicos que se impõem.

Assim, por exemplo, deve ser legalmente possível transferir dados (incluindo determinados dados
pessoais) se o seu titular se encontrar fora da UE, inconsciente e necessitado de cuidados médicos
urgentes, e só um exportador (por exemplo, o seu médico assistente) estabelecido num
Estado-Membro da UE puder facultar esses dados. Nesses casos, a lei parte do princípio de que o
risco iminente de danos graves para o titular dos dados prevalece sobre as preocupações quanto à
proteção destes.

A transferência deve estar relacionada com o interesse individual do titular dos dados ou de outra
pessoa e, estando em causa dados de saúde, deve ser necessária para um diagnóstico essencial. Em
consequência, esta derrogação não pode ser utilizada para justificar a transferência de dados
pessoais de natureza médica para fora da UE se a finalidade da transferência não for o tratamento do
caso específico do titular dos dados ou de outra pessoa, mas sim, por exemplo, a realização de
investigação médica geral que só venha a produzir resultados num futuro incerto.

Efetivamente, o RGPD não restringe a utilização desta derrogação a situações relativas à integridade
física de uma pessoa, deixando igualmente margem para atender, por exemplo, aos casos em que a

34 Considerando 111: «necessária em relação a um contrato ou a um contencioso judicial».
35 Página 4.
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sua integridade mental tenha de ser protegida. Nesses casos, a pessoa em causa terá também de
estar – física ou legalmente – incapaz de dar o consentimento para a transferência dos seus dados
pessoais. Além disso, a pessoa cujos dados pessoais são objeto da transferência não pode estar –
física e legalmente – em condições de dar o seu consentimento para que a transferência seja
efetuada.

Porém, sempre que o titular dos dados tiver capacidade para tomar uma decisão válida e puder ser
solicitado o seu consentimento, esta derrogação não pode ser aplicada.

Por exemplo, se os dados pessoais forem necessários para evitar o despejo de um imóvel, a sua
transferência não estará abrangida por esta derrogação pois, embora a habitação seja considerada
um interesse vital, a pessoa em causa pode dar o seu consentimento à transferência dos seus dados.

Esta capacidade de tomar uma decisão válida pode depender de uma incapacidade física ou mental,
mas também legal. Uma incapacidade legal pode incluir, sem prejuízo dos mecanismos de
representação nacionais, o caso de um menor, por exemplo. A incapacidade legal deve ser
comprovada, consoante os casos, através de um atestado médico que demonstre a incapacidade
mental da pessoa em causa ou de um documento administrativo que confirme a situação legal dessa
pessoa.

As transferências de dados para uma organização internacional humanitária, que sejam necessários
para o cumprimento de uma missão no âmbito das Convenções de Genebra, ou para cumprir o
direito internacional humanitário aplicável em conflitos armados, também podem ser abrangidas
pelo artigo 49.º, n.º 1, alínea f) (cf. considerando 112). Também nesses casos é necessário que o
titular dos dados esteja física ou legalmente incapaz de dar o consentimento.

A transferência de dados pessoais após a ocorrência de catástrofes naturais e num contexto de
partilha de informações pessoais com entidades e pessoas envolvidas em operações de busca e
salvamento (por exemplo, com familiares das vítimas de catástrofes, bem como com as autoridades
governamentais e os serviços de emergência) pode ser justificada ao abrigo desta derrogação. Esse
tipo de acontecimentos inesperados (inundações, sismos, furacões, etc.) pode justificar a
transferência urgente de certos dados pessoais para se localizarem as vítimas e se conhecer o estado
em que se encontram, por exemplo. Em tais situações, considera-se que o titular dos dados em causa
está incapacitado de dar consentimento para a transferência dos seus dados.

2.7. Transferência realizada a partir de um registo público - [artigo 49.º, n.º 1,
alínea g), e n.º 2)]
Nos termos do artigo 49.º, n.os 1, alínea g), e 2, a transferência de dados pessoais a partir de registos
pode ser efetuada em determinadas condições. Entende-se geralmente por registo uma «anotação
(por escrito) regular de factos ou elementos» ou «uma lista ou registo oficial de nomes ou
elementos»36, onde, no contexto do artigo 49.º, é possível conservar um registo em suporte papel ou
em formato eletrónico.

Nos termos do direito da União ou do Estado-Membro, o registo em causa deve ser destinado a
informar o público. Por conseguinte, os registos privados (da responsabilidade de organismos
privados) estão fora do âmbito de aplicação desta derrogação (por exemplo, os registos privados
através dos quais a qualidade creditícia é apreciada).

O registo deve encontrar-se aberto à consulta, alternativamente:

36 Merriam Webster Dictionary, https://www.merriam-webster.com/dictionary/register (22.01.2018); Oxford
Dictionary https://en.oxforddictionaries.com/definition/register (22.01.2018).
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a) Do público em geral;

b) De qualquer pessoa que possa provar nela ter um interesse legítimo.

Pode tratar-se, por exemplo, de registos de empresas, registos de associações, registos criminais,
registos fundiários ou registos públicos de veículos.

Além dos requisitos gerais aplicáveis à criação dos próprios registos, as transferências a partir destes
só podem ter lugar se e na medida em que, em cada caso concreto, as condições de consulta
previstas pelo direito da União ou do Estado-Membro forem satisfeitas [sobre essas condições gerais,
cf. artigo 49.º, n.º 1, alínea g)].

Os responsáveis pelo tratamento de dados e os subcontratantes que pretendam transferir dados
pessoais ao abrigo desta derrogação devem ter em atenção que uma transferência não pode incluir
todos os dados pessoais nem todas as categorias de dados pessoais existentes no registo (artigo 49.º,
n.º 2). Se uma transferência for efetuada a partir de um registo criado por lei e destinado a ser
consultado por pessoas que tenham um interesse legítimo, a transferência só pode ter lugar a pedido
dessas pessoas ou, se estas forem as destinatárias, tendo em conta os interesses dos titulares dos
dados e os direitos fundamentais37. Ao aferirem caso a caso da adequação de uma transferência, os
exportadores de dados terão sempre de tomar em consideração os interesses e direitos do titular
dos dados.

Quaisquer outras utilizações dos dados pessoais a partir desses registos só podem ter lugar, como
acima se refere, em conformidade com a legislação aplicável em matéria de proteção de dados.

Esta derrogação também pode ser aplicada às atividades exercidas por autoridades públicas na sua
esfera de competências (artigo 49.º, n.º 3).

2.8. Interesses legítimos imperiosos – (artigo 49.º, n.º 1, segundo parágrafo)
O artigo 49.º, n.º 1, segundo parágrafo, introduz uma nova derrogação, que não constava
anteriormente da diretiva. Num determinado número de condições específicas expressamente
previstas, os dados pessoais podem ser transferidos se tal for necessário para proteger interesses
legítimos do exportador de dados.

Esta derrogação é prevista pela lei como último recurso, uma vez que só será aplicável se «uma
transferência não puder basear-se no disposto no artigo 45.º ou 46.º, incluindo nas regras
vinculativas aplicáveis às empresas, e não for aplicável nenhuma das derrogações previstas para as
situações específicas»38.

Esta abordagem por níveis da ponderação do recurso às derrogações como base das transferências
exige a análise da possibilidade de se utilizar um instrumento de transferência constante dos artigos
45.º ou 46.º, ou uma das derrogações específicas estabelecidas no artigo 49.º, n.º 1, primeiro
parágrafo, antes de se recorrer à derrogação do artigo 49.º, n.º 1, segundo parágrafo. Esta só pode
ser utilizada em casos residuais, em conformidade com o considerando 113, e depende de um
número significativo de condições expressamente previstas por lei. Em conformidade com o princípio
da responsabilidade, consagrado no RGPD39, o exportador de dados deve, por conseguinte, poder
provar que não foi possível basear a transferência de dados nas garantias adequadas a que o

37 Considerando 111 do RGPD.
38 Artigo 49.º, n.º 1, segundo parágrafo, do RGPD.
39 Artigo 5.º, n.º 2, e artigo 24.º, n.º 1.
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artigo 46.º se refere, nem aplicar uma das derrogações previstas no artigo 49.º, n.º 1, primeiro
parágrafo.

Tal implica que o exportador de dados possa demonstrar que foram feitas tentativas sérias nesse
sentido, tendo em conta as circunstâncias da transferência de dados. Por exemplo, e consoante os
casos, tal pode incluir a demonstração da verificação da possibilidade ou impossibilidade da
transferência dos dados com base no consentimento explícito dos titulares de dados nos termos do
artigo 49.º, n.º 1, alínea a). Contudo, nalgumas circunstâncias, a utilização de outros instrumentos
pode não ser exequível. Por exemplo, alguns tipos de garantia adequada enunciados no artigo 46.º
podem não constituir uma opção realista para um exportador de dados que seja uma pequena ou
média empresa40. O mesmo poderá acontecer, por exemplo, se o importador de dados se recusar
expressamente a celebrar um contrato de transferência de dados com base nas cláusulas-tipo de
proteção de dados [artigo 46.º, n.º 2, alínea c)] e não houver outra opção disponível (incluindo,
consoante os casos, a escolha de um «importador de dados» diferente) – cf. também ponto seguinte
sobre os interesses legítimos «imperiosos».

Interesses legítimos imperiosos do responsável pelo tratamento

Nos termos da derrogação, a transferência deve ser necessária para efeitos de interesses legítimos
visados pelo responsável do tratamento de dados, desde que a esses interesses se não sobreponham
interesses ou direitos e liberdades do titular dos dados. A ponderação dos interesses de um
exportador de dados enquanto subcontratante ou importador de dados não é relevante.

Além disso, só os interesses que possam ser reconhecidos como «imperiosos» são relevantes e este
requisito limita consideravelmente o âmbito de aplicação da derrogação, dado que nem todos os
«interesses legítimos» concebíveis ao abrigo do artigo 6.º, n.º 1, alínea f), serão aplicáveis neste caso.
Pelo contrário, aplica-se um certo limiar mais elevado, que exige que o interesse legítimo imperioso
seja essencial para o responsável pelo tratamento dos dados. Poderá ser o caso, por exemplo, de um
responsável pelo tratamento que seja obrigado a transferir os dados pessoais para proteger a sua
organização ou os seus sistemas de danos graves imediatos ou de uma sanção severa que afetaria
gravemente a sua empresa.

Não repetitiva

O artigo 49.º, n.º 1, segundo parágrafo, refere expressamente que só pode ser aplicado a uma
transferência que não seja repetitiva41.

Número limitado de titulares dos dados

Além disso, a transferência deve dizer respeito apenas a um número limitado de titulares dos dados.
Não foi estabelecido um limiar absoluto, visto que este dependerá do contexto, mas deve tratar-se
de um número adequadamente pequeno, tendo em consideração o tipo de transferência em causa.

Em termos práticos, o conceito de «número limitado de titulares dos dados» depende do caso
concreto. Por exemplo, se um responsável pelo tratamento dos dados necessitar de transferir dados
pessoais para detetar um incidente de segurança único e grave, a fim de proteger a sua organização,
será necessário apurar quantos dados dos trabalhadores o responsável pelo tratamento teria de
transferir para acautelar esse interesse legítimo imperioso.

40 Por exemplo, as regras vinculativas aplicáveis às empresas podem não ser, muitas vezes, uma opção viável
para as pequenas e médias empresas, devido aos consideráveis investimentos administrativos que implicam.
41 Para mais informações sobre a expressão «não repetitiva», consulte-se a página 4.
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Como tal, para que a derrogação seja aplicável, esta transferência não deve abranger todos os
trabalhadores do responsável pelo tratamento, mas apenas um número limitado dos mesmos.

Equilíbrio entre os «interesses legítimos imperiosos do responsável pelo tratamento» e «os interesses
ou os direitos e liberdades do titular dos dados», com base numa ponderação de todas as
circunstâncias relativas à transferência de dados, e apresentação das garantias adequadas

A título de condição suplementar, deve aplicar-se um critério de equilíbrio entre os interesses
legítimos (imperiosos) do responsável pelo tratamento e os interesses ou os direitos e liberdades do
titular dos dados. Neste aspeto, a lei exige expressamente que o exportador de dados pondere todas
as circunstâncias da transferência dos dados em questão e, com base nessa avaliação, apresente
«garantias adequadas» de proteção dos dados pessoais transferidos. Este requisito salienta a função
especial que as garantias podem desempenhar na redução do impacto indevido da transferência dos
dados sobre os seus titulares, assim influenciando, eventualmente, o equilíbrio dos direitos e
interesses de modo a que os interesses do responsável pelo tratamento dos dados não sejam
ignorados42.

Quanto aos interesses, direitos e liberdades do titular dos dados que devem ser tidos em
consideração, devem ser cuidadosamente previstos e avaliados os possíveis efeitos negativos, ou
seja, os riscos da transferência de dados para qualquer tipo de interesse (legítimo) do titular dos
dados, tendo em conta a sua probabilidade e gravidade43. Neste aspeto, é necessário ter em atenção
os eventuais danos (não só físicos e materiais, mas também imateriais, como, por exemplo, um
prejuízo para a reputação)44. Na análise desses riscos e do que, nas circunstâncias concretas, se
poderão considerar «garantias adequadas» para os direitos e liberdades do titular dos dados, o
exportador de dados deve ter particularmente em conta a natureza dos dados, a finalidade e a
duração do tratamento, bem como a situação no país de origem, no país terceiro e, se for caso disso,
no país de destino final da transferência45.

A lei exige ainda que o exportador de dados aplique medidas suplementares como garantias para
minimizar os riscos identificados como suscetíveis de virem a afetar o titular dos dados46. Esta
exigência constitui um requisito obrigatório e implica que, na falta de garantias suplementares, os
interesses ou os direitos e liberdades do titular dos dados se sobrepõem sempre aos interesses que o
responsável pelo tratamento possa ter na transferência47. Quanto à natureza dessas garantias, não é

42 A importante função das garantias no contexto do equilíbrio dos interesses do responsável pelo tratamento e
dos titulares dos dados já foi destacado pelo Grupo de Trabalho do Artigo 29.º no documento WP 217,
página 31.
43 Cf. considerando 75: «O risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares, cuja probabilidade e
gravidade podem ser variáveis [...].»
44 Cf. considerando 75: «O risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares, cuja probabilidade e
gravidade podem ser variáveis, poderá resultar de operações de tratamento de dados pessoais suscetíveis de
causar danos físicos, materiais ou imateriais.»
45 Considerando 113.
46 Embora no contexto da aplicação de um critério do equilíbrio «normal» previsto pela lei essas medidas
(suplementares) possam não ser necessárias em todos os casos (ver documento do Grupo de trabalho do
artigo 29.º sobre projetos de cláusulas contratuais ad hoc entre o subcontratante da UE e um subcontratante
ulterior de um país terceiro (WP 214), p. 41), a redação do artigo 49.º, n.º 1, segundo parágrafo, indica que as
medidas suplementares são obrigatórias para que a transferência de dados cumpra o «critério do equilíbrio» e
seja, por conseguinte, exequível ao abrigo desta derrogação.
47 Embora no contexto da aplicação de um critério do equilíbrio «normal» previsto pela lei essas medidas
suplementares possam não ser necessárias em todos os casos (ver Parecer 06/2014 do Grupo de Trabalho do
Artigo 29.º sobre o conceito de interesses legítimos do responsável pelo tratamento nos termos do artigo 7.º
da Diretiva 95/46/CE, WP 217, p. 41), a redação do artigo 49.º, n.º 1, segundo parágrafo, indica que as medidas
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possível estabelecer requisitos gerais aplicáveis a todos os casos nesta matéria, uma vez que tais
requisitos dependem em grande medida da transferência de dados específica em causa. As garantias
podem consistir, por exemplo e consoante os casos, em medidas destinadas a garantir que os dados
serão apagados o mais rapidamente possível após a transferência, ou a limitar as finalidades para
que os dados podem ser tratados após a transferência. A questão de saber se poderá ser ou não
suficiente transferir dados sob pseudónimo ou encriptados, deve merecer especial atenção48. Além
disso, deve ponderar-se a utilização de medidas técnicas ou organizativas destinadas a garantir que
os dados transferidos só podem ser utilizados para os fins estritamente previstos pelo exportador de
dados.

Informação da autoridade de controlo

O dever de informar a autoridade de controlo não significa que esta tem de autorizar a transferência,
constituindo apenas uma garantia suplementar ao permitir que a autoridade de controlo avalie a
transferência de dados (se considerar adequado fazê-lo) no que se refere ao seu possível impacto
nos direitos e liberdades dos titulares dos dados afetados. No âmbito do cumprimento do princípio
da responsabilidade, recomenda-se que o exportador de dados registe todos os aspetos pertinentes
da transferência de dados, por exemplo, o interesse legítimo imperioso prosseguido, os interesses
«concorrentes» individuais, a natureza dos dados transferidos e a finalidade da transferência.

Fornecimento de informações da transferência e os interesses legítimos imperiosos prosseguidos pelo
titular dos dados

O responsável pelo tratamento dos dados deve informar o titular dos dados a respeito da
transferência e dos interesses legítimos imperiosos visados. Essas informações devem ser facultadas
complementarmente às exigidas nos termos dos artigos 13.º e 14.º do RGPD.

Pelo Comité Europeu para a Proteção de Dados

O Presidente

(Andrea Jelinek)

suplementares são obrigatórias para que a transferência de dados cumpra o «critério do equilíbrio» e seja, por
conseguinte, exequível ao abrigo desta derrogação.
48 Para outros exemplos de possíveis garantias, ver documento do Grupo de trabalho do artigo 29.º sobre
projetos de cláusulas contratuais ad hoc entre o subcontratante da UE e um subcontratante ulterior de um país
terceiro (WP 214), p. 41-43.


