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(Texto disponibilizado pelo Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais)
A lei deve ser cumprida, mesmo quando for divulgada através da Internet
Apesar de o Sr. Manuel ter apenas um grau de escolaridade primária, trabalha no
sector de transportes há muitos anos e tem um forte interesse e uma vasta experiência
em investimento e gestão. Ganhou recentemente o primeiro lugar na competição
“Melhor Bolsista da Ásia XXX” organizada por uma companhia de investimento,
uma vitória que chamou a atenção de todo o mundo.
Os organizadores, tendo em consideração que o desempenho do Sr. Manuel na
competição foi melhor que o dos investidores profissionais, assinaram um contrato de
prestação de serviços com ele para a publicação de uma coluna semanal com opiniões
e visões pessoais sobre investimento e a gestão financeira para a referência dos
visitantes.
Para atrair mais visitantes e aumentar a taxa de cliques da sua página electrónica,
a companhia de investimentos colocou os dados pessoais do Sr. Manuel na coluna
juntamente com os seus artigos, incluindo o seu nome verdadeiro. Referiam também
que, apesar de ter apenas um grau de escolaridade primária, foi considerado como
Melhor Bolsista da Á sia por peritos internacionais.
Quando o Sr. Luís, amigo do Sr. Manuel, tomou conhecimento da publicação da
coluna, ficou cheio de curiosidade e visitou a página. Quando viu os dados pessoais
do Sr. Manuel, ficou desconfiado desta prática na página, pensando que poderiam
causar transtornos ou criar situações negativas ao seu amigo.
Como o Sr. Luís estava preocupado com o Sr. Manuel, telefonou-lhe e deu-lhe a
sua opinião sobre a situação. Sugeriu que o Sr. Manuel pedisse à companhia de
investimentos para remover os respectivos dados pessoais da página electrónica.
Também estava disposto, se o Sr. Manuel quisesse, a acompanhá-lo para apresentar
uma queixa junto das entidades públicas competentes.
O Sr. Manuel agradeceu a preocupação do Sr. Luís, mas disse-lhe que a
companhia de investimento tinha colocado os seus dados pessoais nesta página
electrónica apenas para executar o contrato de prestação dos serviços que tinham
celebrado. Os termos do contrato especificam que a companhia de investimentos tem
o direito de publicar o nome verdadeiro e o currículo dele. Por isso a empresa tem
legitimidade para tratar dos dados pessoais dele conforme as respectivas disposições
da “Lei da Protecção de Dados Pessoais”. Contudo, o Sr. Manuel agradeceu a
preocupação do Sr. Luís e elogiou-o pelo forte sentido de protecção dos dados
pessoais.
(Caso fictício criado a partir da realidade social e/ou baseado em casos reais
anteriormente ocorridos. Para informações adicionais sobre a protecção de dados
pessoais, por favor, contacte o Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais - telefone

2871 6006).

