Privacidade Consigo
(29/11/2012)
(Texto disponibilizado pelo Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais)
Os dados pessoais são muito importantes e também a sua protecção
Tia Isabel disse: “Ó João, ultimamente tenho recebido várias chamadas
telefónicas de questionários. Mesmo ontem, atendi uma chamada feita pela empresa A
que me fez uma série de perguntas e depois pediram o meu nome e número de
telefone, alegando que eram para futuros contactos”.
João: “Participei numa palestra sobre a Lei Protecção de Dados Pessoais e sei
que os nossos nomes e números de telefone são dados pessoais. Em Macau os nossos
dados pessoais são protegidos pela Lei da Protecção de Dados Pessoais.
Tia Isabel: Como és um “homem dos sete ofícios”, queria perguntar-te o que
devo fazer nestas situações?”
João: “Lembro-me que alguém fez a mesma pergunta na palestra, e o orador
respondeu que nos termos da Lei da Protecção de Dados Pessoais, o tratamento de
dados pessoais só pode ser efectuado se o seu titular tiver dado de forma inequívoca o
seu consentimento ou nas situações previstas na lei. De modo geral, nas situações não
previstas na lei, a recolha de dados pessoais em inquéritos só pode ser efectuada com
o consentimento dado pelo titular dos dados. Por isso, a tia Isabel pode decidir se quer
entregar ou não os seus dados pessoais às instituições que lhe telefonam”.
Tia Isabel: “Ah, é assim! Para a próxima, sei o que fazer. Obrigada, Meng.”
João: “De nada! O anúncio quer salientar que: os dados pessoais são muito
importantes, esteja atento à sua protecção”.
Nos temos do art. 6.º da Lei da Protecção de Dados Pessoais, o tratamento de
dados pessoais só pode ser efectuado se o seu titular tiver dado de forma inequívoca o
seu consentimento ou em outras situações previstas na lei. Portanto, em situações que
não estejam previstas na lei, existe apenas legitimidade para a recolha dos dados
pessoais para os inquéritos se o titular de dados tiver dado o seu consentimento. Os
titulares dos dados devem por isso ponderar cuidadosamente se querem realmente
entregar os seus dados pessoais às respectivas entidades.
(O supracitado caso foi adaptado de uma situação social ou de um caso verdadeiro.
Para mais informações sobre a área da protecção de dados pessoais, por favor
contacte o Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais por telefone através do
número 2871 6006)

