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O Comité Europeu de Proteção de Dados e a Autoridade Europeia para a
Proteção de Dados
Tendo em conta o artigo 42.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 2018/1725, de 23 de outubro de 2018,
relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas
instituições e pelos órgãos e organismos da União e à livre circulação desses dados, e que revoga o
Regulamento (CE) n.º 45/2001 e a Decisão n.º 1247/2002/CE,

Tendo em conta o Acordo EEE e, nomeadamente, o anexo XI e o Protocolo n.º 37, com a redação que
lhe foi dada pela Decisão n.º 154/2018 do Comité Misto do EEE, de 6 de julho de 2018,

ADOTARAM O PRESENTE PARECER CONJUNTO

1 CONTEXTO

1. A rede de saúde em linha é uma rede voluntária composta pelas autoridades responsáveis pela
saúde em linha designadas pelos Estados-Membros. A rede está prevista no artigo 14.º da
Diretiva 2011/24/UE relativa ao exercício dos direitos dos doentes em matéria de cuidados de saúde
transfronteiriços1. A Decisão de Execução 2011/890/UE da Comissão estabelece as normas para a
criação, a gestão e o funcionamento da rede de saúde em linha2. Entre outros, um dos principais
objetivos da rede de saúde em linha é melhorar a interoperabilidade entre sistemas nacionais de
saúde digital no intercâmbio de dados dos doentes constantes de receitas eletrónicas3, historiais de
doentes4 e registos de saúde eletrónicos. Neste sentido, e com vista a facilitar tal interoperabilidade,
a rede de saúde em linha e a Comissão desenvolveram uma ferramenta informática, nomeadamente
a infraestrutura de serviços digitais de saúde em linha (a seguir designada «eHDSI»), com o objetivo
de proceder ao intercâmbio de dados de saúde ao abrigo do programa Mecanismo Interligar a
Europa5, também desenvolvido pela Comissão.

1 Diretiva 2011/24/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2011, relativa ao exercício dos
direitos dos doentes em matéria de cuidados de saúde transfronteiriços, JO L 88, p. 45.
2 Decisão de Execução 2011/890/UE da Comissão, de 22 de dezembro de 2011, que estabelece as normas para
a criação, a gestão e o funcionamento da rede de autoridades nacionais responsáveis pela saúde em linha, JO L
344, de 28.12.2011, p. 48.
3 As receitas eletrónicas são receitas médicas emitidas e transmitidas por via eletrónica.
4 Os historiais dos doentes permitem partilhar informações sobre os antecedentes médicos e o historial de um
doente de um país com um profissional de saúde de outro país.
5Regulamento (UE) n.º 1316/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2013, que cria
o Mecanismo Interligar a Europa, altera o Regulamento (UE) n.º 913/2010 e revoga os Regulamentos (CE)
n.º 680/2007 e (CE) n.º 67/2010, JO L 348, de 20.12.2013.
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2. Na sua comunicação de 25 de abril de 20186, a Comissão sublinhou a necessidade de esclarecer o
funcionamento da eHDSI, bem como o papel da rede de saúde em linha na sua governação. O projeto
de decisão de execução da Comissão que revoga a Decisão de Execução da Comissão 2011/890/UE
visa esclarecer o papel da rede de saúde em linha na governação da infraestrutura de serviços digitais
de saúde em linha, juntamente com aspetos de proteção de dados em conformidade com o
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 2016/679 (a seguir designado «RGPD»)7 e com o
Regulamento 2018/1725 relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento
de dados pessoais pelas instituições e pelos órgãos e organismos da União (a seguir designado
«Regulamento 2018/1725»).8

2 ÂMBITO DO PARECER

3. Em 13 de maio de 2019, a Comissão Europeia (Direção-Geral da Saúde e da Segurança dos
Alimentos, «SANTE») apresentou um pedido ao Comité Europeu de Proteção de Dados (a seguir
designado «CEPD») e à Autoridade Europeia para a Proteção de Dados (a seguir designada «AEPD»)
de um parecer conjunto nos termos do artigo 42.º, n.º 2, do Regulamento 2018/1725, sobre os
aspetos do projeto de decisão de execução relacionados com a proteção de dados. A Comissão
Europeia colocou, nomeadamente, três perguntas específicas:

i. No caso em apreço, deverá a disponibilização e a manutenção da rede privada TESTA-ng de
ligação segura e cifrada para a transmissão de dados pessoais de doentes de um Estado-
Membro para outro ser considerada como um tratamento de dados pessoais?

Se a resposta à primeira pergunta for afirmativa:

ii. Será correto considerar as operações de tratamento seguintes como independentes, com,
eventualmente, diferentes responsáveis pelo tratamento?

o Tratamento de dados pessoais de funcionários dos pontos de contacto nacionais para
a saúde em linha, com o objetivo de gerir os respetivos direitos de acesso aos serviços
de base da saúde em linha (ver nos anexos VII-IX a descrição das atividades de
tratamento pertinentes);

o Tratamento de dados pessoais de doentes para efeitos de intercâmbio de um Estado-
Membro para outro.

iii. Considerando que os Estados-Membros serão considerados responsáveis conjuntos pelo
tratamento dos dados dos doentes na eHDSI, como foi confirmado pelo Grupo do Artigo 29.º

6 Comunicação da Comissão sobre a viabilização da transformação digital dos serviços de saúde e de prestação
de cuidados no Mercado Único Digital, a capacitação dos cidadãos e a construção de uma sociedade mais
saudável, SWD(2018) 126 final, p. 7.
7 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.
8 Regulamento (UE) 2018/1725 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2018, relativo à
proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições e pelos
órgãos e organismos da União e à livre circulação desses dados, e que revoga o Regulamento (CE) n.º 45/2001 e
a Decisão n.º 1247/2002/CE, JO L 295, de 21.11.2018, p. 39.
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para a Proteção de Dados no seu parecer (ver página 2 do anexo V), será correto considerar,
como explicado na informação contextual da presente nota, que, relativamente ao
tratamento de dados dos doentes na eHDSI, a Comissão é um subcontratante?

4. O CEPD e a AEPD tiveram a oportunidade, em diferentes momentos, de abordar vários aspetos
relativamente ao tratamento de dados pessoais no âmbito da rede de saúde em linha e da própria
eHDSI. Na sequência de um pedido da rede de saúde em linha em junho de 2017, o CEPD, na altura
ainda designado Grupo do Artigo 29.º para a Proteção de Dados (a seguir designado «WP29»), teve a
oportunidade de avaliar a concordância entre as autoridades nacionais ou organizações responsáveis
pelos pontos de contacto nacionais para a saúde em linha9 relativamente aos critérios exigidos para a
participação nos serviços de informação de saúde em linha transfronteiriços.10 Em abril de 2018, foi
emitida uma carta com recomendações relativas a temas como a legalidade e a responsabilidade
conjunta pelo tratamento.11 A AEPD, por outro lado, durante a consulta interserviços para o projeto
de decisão de execução, emitiu recentemente um conjunto de observações informais, que foram
enviadas à Comissão em dezembro de 2018.12 Dado que as avaliações anteriores foram realizadas
sobre diferentes aspetos da eHDSI e que o tratamento de dados pessoais no âmbito do sistema em
questão implica determinadas especificidades de um ponto de vista organizativo e técnico, ambos os
organismos concordaram abordar exclusivamente as três perguntas feitas pela Comissão. Assim
sendo, a omissão de eventuais referências, no presente parecer conjunto, a outros aspetos do
tratamento de dados pessoais no âmbito do sistema não é indicativa de aprovação nem de reprovação
por parte dos dois organismos.

5. Além disso, o CEPD e a AEPD gostariam de sublinhar que o presente parecer diz única e
exclusivamente respeito às questões levantadas pela Comissão Europeia na sua consulta e não
constitui uma avaliação exaustiva das operações de tratamento no âmbito da eHDSI, sem prejuízo de
eventuais novas avaliações realizadas pela AEPD, pelo CEPD ou pelas autoridades supervisoras
nacionais.

6. Além disso, o CEPD e a AEPD gostariam de realçar que a AEPD continua a ser a entidade responsável
pela supervisão das instituições, órgãos e organismos da UE no que se refere ao tratamento de dados
pessoais no contexto dos respetivos mandatos, conforme previsto no Regulamento 2018/1725.13

Consequentemente, eventuais pedidos relativos ao cumprimento ou à aplicação de disposições
referentes ao Regulamento 2018/1725 devem ser dirigidos em primeiro lugar à AEPD. Por outro lado,
em consonância com o RGPD, as autoridades nacionais de proteção de dados continuam plenamente
responsáveis pela supervisão do tratamento de dados pessoais no âmbito da eHDSI pelos pontos de

9 Os pontos de contacto nacionais para a saúde em linha são pontos de acesso organizativos e técnicos para a
prestação de serviços de informação de saúde em linha transfronteiriços sob a responsabilidade dos Estados-
Membros.
10 Ver o acordo entre autoridades nacionais ou organizações nacionais responsáveis pelos pontos de contacto
nacionais para a saúde em linha quanto aos critérios de participação nos serviços de informação de saúde em
linha transfronteiriços, disponível em:
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/ev_20170509_co06_en.pdf
11 Grupo do Artigo 29.º para a Proteção de Dados, carta dirigida à rede de saúde em linha, disponível em:
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=52057
12 Observações informais da AEPD sobre o projeto de decisão de execução da Comissão que revoga a Decisão
de Execução da Comissão 2011/890/UE, que estabelece as normas para a criação, a gestão e o funcionamento
da rede de autoridades nacionais responsáveis pela saúde em linha, 12 de dezembro de 2018.
13 Ver artigo 52.º do Regulamento 2018/1725.
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contacto nacionais dos Estados-Membros que fazem parte da rede de saúde em linha e que utilizam
a plataforma.

7. Por último, o CEPD e a AEPD gostariam de salientar que a avaliação realizada no contexto do
presente parecer conjunto se baseia exclusivamente nos documentos fornecidos pela Comissão
Europeia, bem como em esclarecimentos suplementares prestados pela DG SANTE mediante pedido.

3 AVALIAÇÃO

i. No caso em apreço, deverá a disponibilização e a manutenção da rede privada TESTA-ng
de ligação segura e cifrada para a transmissão de dados pessoais de doentes de um
Estado-Membro para outro ser considerada como um tratamento de dados pessoais?

8. Segundo tanto o RGPD como o Regulamento 2018/1725, «tratamento» refere-se a «uma operação
ou um conjunto de operações efetuadas sobre dados pessoais ou sobre conjuntos de dados pessoais,
por meios automatizados ou não automatizados, tais como a recolha, o registo, a organização, a
estruturação, a conservação, a adaptação ou alteração, a recuperação, a consulta, a utilização, a
divulgação por transmissão, difusão ou qualquer outra forma de disponibilização, a comparação ou
interconexão, a limitação, o apagamento ou a destruição» de dados.14 De acordo com as informações
prestadas pela Comissão Europeia no seu pedido, designadamente no projeto de decisão de execução,
o sistema eHDSI permite o intercâmbio de dados eletrónicos relativos à saúde de doentes europeus,
nomeadamente receitas eletrónicas e resumos dos processos clínicos dos doentes, entre pontos de
contacto nacionais, utilizando uma rede privada segura (a seguir designada «TESTA»), criada pela
Comissão.15 Por conseguinte, se os dados são disponibilizados através de uma rede privada, conclui-
se que estão a ser tratados, independentemente do facto de a Comissão poder ou não ter acesso aos
mesmos ou da aplicação de garantias suficientes para a sua transmissão (como a utilização de uma
rede segura e cifrada).

9. Importa abordar aqui a questão da cifragem da ligação por rede privada referida pela Comissão. A
cifragem é uma técnica bastante conhecida, utilizada para proteger a confidencialidade das
informações transmitidas e, consequentemente, dos dados pessoais envolvidos. O quadro jurídico da
UE impõe o dever de garantir a segurança dos dados pessoais16 através da aplicação de medidas
técnicas e organizativas apropriadas numa abordagem baseada no risco. A aplicação de técnicas de
cifragem, como as que refere o artigo 33.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento 2018/1725, consiste no
processo de codificar as informações que contêm dados pessoais de tal forma que apenas as partes
autorizadas lhes possam ter acesso. Além disso, não afeta o facto de os dados pessoais, ainda que
cifrados, não deixarem de ser dados pessoais.

ii. Será correto considerar as operações de tratamento seguintes como independentes, com,
eventualmente, diferentes responsáveis pelo tratamento?

14 Ver artigo 3.º, n.º 3, do Regulamento 2018/1725 e artigo 4.º, n.º 2, do RGPD.
15 Ver informações fornecidas na carta do pedido; ver informações indicadas nos considerandos 5, 6 e 7 do
projeto de decisão de execução. Ter em atenção que a numeração poderá estar sujeita a alterações na versão
aprovada do documento.
16 Ver artigo 33.º do Regulamento 2018/1725 e artigo 32.º do RGPD.
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a. Tratamento de dados pessoais de funcionários dos pontos de contacto nacionais
para a saúde em linha, com o objetivo de gerir os respetivos direitos de acesso aos
serviços de base da saúde em linha;

b. Tratamento de dados pessoais de doentes para efeitos de intercâmbio de um
Estado-Membro para outro.

10. A fim de responder adequadamente à pergunta feita pela Comissão, é necessário definir os dois
cenários diferentes apresentados e analisar se se trata de duas operações de tratamento
independentes ou se, pelo contrário, estas devem ser consideradas um «conjunto de operações».

11. Relativamente à primeira operação de tratamento, importa analisar a finalidade da gestão de
direitos de acesso aos serviços de base da eHDSI. Em primeiro lugar, é necessário esclarecer o conceito
de «serviços de base». Segundo o Regulamento n.º 283/2014, os serviços de base são «os nós centrais
das infraestruturas de serviços digitais, destinados a assegurar a conectividade, o acesso e a
interoperabilidade transeuropeus»17. Os serviços de base da eHDSI são prestados pela Comissão18 e
incluem os serviços de configuração (a seguir designados «SC») e o servidor central de terminologia
(a seguir designado «SCT»). Os SC são utilizados por cada ponto de contacto nacional para a saúde em
linha (a seguir designado «PCNSeL») para publicar e armazenar detalhes técnicos e informações de
configuração. Por norma, não são armazenados, transmitidos ou tratados dados pessoais através
destes. O SCT é utilizado para armazenar sistemas de códigos de saúde e a tradução de termos
médicos dos Estados-Membros. Especialistas em semântica nomeados pelas autoridades dos Estados-
Membros têm acesso ao SCT mediante pedido à Comissão; contudo, não têm acesso aos dados
pessoais dos doentes. Da mesma forma, também são concedidos direitos de acesso aos especialistas
nomeados pelos Estados-Membros no que se refere à plataforma de ensaio da eHDSI, uma ferramenta
que permite o registo de utilizadores nos eventos de ensaio da eHDSI19 e conceder-lhes acesso à área
restrita da plataforma eHDSI ArtDecor, que apoia a criação e a manutenção de modelos e formatos
comuns entre os Estados-Membros. Em suma, segundo os documentos fornecidos, afigura-se que o
tratamento de dados pessoais dos funcionários dos PCNSeL é realizado com a finalidade exclusiva de
permitir a gestão de contas de utilizadores e o mecanismo de autorização no âmbito dos serviços de
base da eHDSI.

12. Segundo os documentos fornecidos pela Comissão, relativamente ao tratamento de dados
pessoais dos doentes, existem atualmente dois casos de utilização: as receitas eletrónicas e os
historiais eletrónicos dos doentes. Assim sendo, os dados pessoais tratados neste caso dizem respeitos
aos dados relativos à saúde dos doentes. A finalidade de tal tratamento está prevista no acordo entre
as autoridades nacionais quanto aos critérios de participação em serviços de informação sobre saúde
em linha transfronteiriços (a seguir designado «Acordo») como sendo «alcançar um elevado nível de
confiança e segurança, reforçar a continuidade dos cuidados e assegurar o acesso a cuidados de saúde
seguros e de elevada qualidade» e garantir «continuidade dos cuidados de saúde transfronteiriços».20

17 Artigo 2.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento (UE) n.º 283/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de
março de 2014, relativo às orientações para as redes transeuropeias na área das infraestruturas de
telecomunicações e que revoga a Decisão n.º 1336/97/CE.
18 Modelo de governação para a eHDSI durante o financiamento do MIE, aprovado pela rede da saúde em linha
em 21 de novembro de 2016, p. 11.
19 Projeto de registo de proteção de dados da plataforma de ensaio da eHDSI.
20 Cláusulas I.1, n.º 1, e I.1, n.º 4, do acordo entre autoridades nacionais ou organizações nacionais responsáveis
pelos pontos de contacto nacionais para a saúde em linha quanto aos critérios de participação nos serviços de
informação de saúde em linha transfronteiriços.
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Esta finalidade está prevista no artigo 14.º, n.º 2, da Diretiva 2011/24/UE. Por conseguinte, dos
documentos fornecidos, depreende-se que a finalidade do tratamento dos dados pessoais relativos à
saúde dos doentes consiste em reforçar e garantir a continuidade dos cuidados de saúde
transfronteiriços.

13. Em conformidade com a informação disponibilizada e na sequência da sua análise, afigura-se que
as duas operações de tratamento anteriormente descritas podem efetivamente ser consideradas
independentes, uma vez que as respetivas finalidades são claramente diferentes. Este facto pode
potencialmente conduzir a uma atribuição diferente de responsabilidades entre os intervenientes.

iii. Considerando que os Estados-Membros serão considerados responsáveis conjuntos pelo
tratamento dos dados dos doentes na eHDSI, como foi confirmado pelo Grupo do Artigo
29.º para a Proteção de Dados no seu parecer (ver página 2 do anexo V)21, será correto
considerar, como explicado na informação contextual da presente nota, que,
relativamente ao tratamento de dados dos doentes na eHDSI, a Comissão é um
subcontratante?

14. Para responder a esta pergunta, é necessário analisar o papel atual da Comissão relativamente ao
tratamento dos dados dos doentes na eHDSI. Como é afirmado pelo WP29 no Parecer 1/2010 sobre
os conceitos de «responsável pelo tratamento» e «subcontratante», «o papel do subcontratante não
resulta da natureza de uma entidade que procede ao tratamento de dados, mas sim das suas
atividades concretas num contexto específico22». Além disso, o parecer indica igualmente que, na
análise da determinação das finalidades e dos meios com vista a identificar o responsável pelo
tratamento dos dados, «enquanto a determinação da finalidade do tratamento implica
necessariamente a qualificação como responsável pelo tratamento, a determinação dos meios só
implica controlo quando respeitar aos elementos essenciais desses meios. Nesta perspetiva, é bem
possível que os meios técnicos e organizativos sejam exclusivamente determinados pelo
subcontratante»23.

15. A decisão de utilização do sistema eHDSI foi tomada mediante acordo dos membros voluntários
da rede de saúde em linha no Acordo, como parte dos objetivos da rede de saúde em linha previstos
no artigo 14.º, n.º 2, da Diretiva 2011/24/UE. A este respeito, importa referir que o tipo de dados a
trocar, indicado como elemento essencial dos meios segundo o WP29, foi também decidido pela rede
de saúde em linha nas orientações aprovadas para esse fim. Cabe à rede de saúde em linha definir as
prioridades da eHDSI e supervisionar as suas operações, sendo igualmente responsável por decidir
quanto às orientações sobre o funcionamento da eHDSI e a estratégia relativa às normas utilizadas24.

21 Ter em atenção que, embora o CEPD não tenha confirmado expressamente a existência de responsabilidade
conjunta na sua carta onde avalia o acordo referido na nota de pé de página 10, afirmou que o grupo de trabalho
reconhecia que tanto o Estado-Membro de filiação como o Estado-Membro de tratamento estão envolvidos
neste processo, pelo que partilham a responsabilidade de assegurar que o direito fundamental à privacidade da
pessoa está protegido nos termos da legislação pertinente em matéria de proteção de dados.
22 Parecer 1/2010 sobre os conceitos de «responsável pelo tratamento» e «subcontratante» (WP 169), p. 30.
Ter em atenção que este parecer está atualmente em processo de revisão.
23 Parecer 1/2010 sobre os conceitos de «responsável pelo tratamento» e «subcontratante» (WP 169), p. 18.
Ter em atenção que este parecer está atualmente em processo de revisão.
24 Modelo de governação para a eHDSI durante o financiamento do MIE, aprovado pela rede da saúde em linha
em 21 de novembro de 2016, p. 8.
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Além disso, em conformidade com o artigo 4.º do projeto de decisão de execução25, pode também
providenciar orientação quanto à segurança da eHDSI e facilitar uma maior interoperabilidade,
chegando a acordo relativamente aos requisitos, às especificações e às normas a utilizar para
conseguir a interoperabilidade técnica, semântica e organizativa entre os sistemas de cuidados de
saúde digitais nacionais.

16. A este respeito, o artigo 6.º do projeto de decisão de execução afirma que a Comissão deve prestar
apoio à rede de saúde em linha, composta por representantes dos Estados-Membros, relativamente
às atribuições a que se refere o artigo 4.º.26 Na sua carta de 11 de abril de 2018, onde avaliava o
Acordo, o WP29 reconheceu igualmente que, enquanto fornecedora da infraestrutura de rede
providenciada para a transmissão de dados relativos à saúde, a Comissão tem um determinado nível
de envolvimento no tratamento de dados pessoais, também no que se refere à definição de normas
de segurança e de comunicação.27 Além disso, a Comissão é responsável pelo desenvolvimento e pela
manutenção dos serviços de base da eHDSI. Segundo o artigo 6.º do projeto de decisão de execução,
tal implica desenvolver medidas técnicas e organizativas adequadas relativamente aos serviços de
base da eHDSI, entre outras atribuições. Assim sendo, a Comissão é responsável pelo planeamento
técnico e pela programação do software e dos serviços da infraestrutura de serviços digitais, 28

nomeadamente pela disponibilização da rede privada TESTA-ng. Como observado acima, os dados
pessoais relativos à saúde são transmitidos através da rede privada TESTA-ng de um PCNSeL para
outro, mediante um canal cifrado estabelecido entre ambos os PCNSeL a título de salvaguarda
adicional. O canal cifrado será criado de uma forma técnica que irá garantir que a Comissão não
consegue ter acesso aos dados relativos à saúde em texto simples.29

17. Por conseguinte, no caso em apreço, e com base na documentação fornecida, afigura-se que,
embora a Comissão esteja envolvida em alguns dos procedimentos relativos ao desenvolvimento de
soluções técnicas e organizativas, bem como em elementos de segurança dos sistemas, não goza de
poder de decisão na definição da finalidade ou dos meios essenciais relativos a esta operação de
tratamento. Consequentemente, como a AEPD afirma igualmente nas suas observações informais de
dezembro de 201830, face ao quadro jurídico relacionado com a definição das finalidades e dos meios
da infraestrutura e as limitações estritas das atribuições da Comissão com vista a garantir a segurança
dos serviços de base da eHDSI, o CEPD e a AEPD consideram que, na situação em apreço e para a
operação concreta de tratamento dos dados dos doentes no âmbito da eHDSI, não há qualquer motivo
para discordar da avaliação da Comissão.

18. Por fim, o CEPD e a AEPD observam que a Comissão optou por rever uma decisão de execução
aprovada com vista a esclarecer o seu papel no âmbito desta operação de tratamento e a definir as
normas que regem o seu papel enquanto subcontratante, nomeadamente as previstas no artigo 29.º,
n.º 3, alíneas a) a h), do Regulamento 2018/1725 («Subcontratantes»). Não obstante, o CEPD e a AEPD

Ter em atenção que a numeração dos artigos no projeto de decisão de execução poderá estar sujeita a alterações
na versão aprovada do documento.25

26 Idem.
27 Carta do WP29, de 11 de abril de 2018, relativa ao acordo entre autoridades nacionais quanto aos critérios
necessários para participar em serviços de informação de saúde em linha transfronteiriços, p. 4.
28 Modelo de governação para a eHDSI durante o financiamento do MIE, aprovado pela rede da saúde em linha
em 21 de novembro de 2016, p. 11.
29 Documentos enviados para o WP29 que descrevem o sistema, p. 7.
30 Observações informais da AEPD sobre o projeto de decisão de execução da Comissão que revoga a Decisão
de Execução da Comissão 2011/890/UE, que estabelece as normas para a criação, a gestão e o funcionamento
da rede de autoridades nacionais responsáveis pela saúde em linha, 12 de dezembro de 2018.
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solicitam à Comissão que se certifique de que todos os seus deveres, de acordo com o especificado na
legislação aplicável em matéria de proteção de dados, enquanto subcontratante desta operação de
tratamento, sejam estipulados no projeto de ato de execução.


