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Declaração sobre o impacto das concentrações na
privacidade

Adotada em 19 de fevereiro de 2020

O Comité Europeu para a Proteção de Dados adotou a seguinte declaração:

O CEPD teve conhecimento da intenção da Google LLC de adquirir a Fitbit, Inc.

A possível combinação e acumulação de dados pessoais sensíveis relativos a pessoas na Europa por
parte de uma grande empresa tecnológica suscita preocupações, uma vez que poderá acarretar um
elevado risco para os direitos fundamentais em matéria de privacidade e de proteção dos dados
pessoais.

O CEPD declarou anteriormente que é essencial avaliar as implicações a longo prazo sobre a proteção
dos direitos económicos, dos direitos em matéria de proteção de dados e dos direitos dos
consumidores, sempre que seja proposta uma concentração importante1.

Em conformidade com o princípio da responsabilidade, o CEPD recorda às partes no projeto de
concentração as suas obrigações no quadro do RGPD e a necessidade de realizar de forma
transparente uma avaliação completa dos requisitos em matéria de proteção de dados e do impacto
da concentração na privacidade.

1 Declaração do CEPD sobre o impacto da concentração económica na proteção de dados, adotada em 27 de agosto de
2018, disponível em: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/autre/statement-edpb-data-protection-
impacts-economic-concentration_en.
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O CEPD insta as partes a atenuar os eventuais riscos da concentração em matéria dos direitos à
privacidade e à proteção de dados antes de notificar a concentração à Comissão Europeia. O CEPD
analisará o impacto que esta concentração poderá ter na proteção de dados pessoais no Espaço
Económico Europeu e, a pedido da Comissão, estará pronto para formular o seu parecer sobre este
projeto de concentração.

O CEPD continuará a estar atento, no futuro, tanto em relação a este caso como a outros casos
semelhantes.

Pelo Comité Europeu para a Proteção de Dados

A Presidente

(Andrea Jelinek)


