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Realização do “Seminário sobre a protecção de dados dos clientes 2015 －
crimes relacionados com cartões de crédito e segurança de dados online”
O Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais (GPDP), a Polícia Judiciária (PJ)
e a Organização dos Operadores de Cartões de Pagamento de Macau realizaram,
conjuntamente, hoje (dia 22), às 14h30, na Sala Flor de Lótus do Edifício World Trade
Centre, o “Seminário sobre a protecção de dados dos clientes 2015 － crimes
relacionados com cartões de crédito e segurança de dados online”. As entidades
organizadoras esperaram que este seminário possa ajudar aos sectores profissionais a
proteger melhor os dados pessoais dos clientes e utilizar correctamente as medidas e
técnicas de segurança, com o objectivo de salvaguardar os direitos e interesses das
partes interessadas e alcançar um sucesso que traga benefícios para todos as partes.
O Coordenador do GPDP, Dr. Fong Man Chong, o Chefe do Departamento de
Investigação de Crimes Relacionados com o Jogo e Económicos da PJ, Dr. Chan Kin
Hong, e o Head of Business Development da Visa Hong Kong and Macau, Dr. Francis
Mok, proferiram discursos no início do Seminário. No seu discurso, Fong Man Chong
referiu que os comerciantes e os bancos devem dar a prioridade à protecção de dados
pessoais dos clientes e, a par disso, têm toda a responsabilidade para aperfeiçoar as
suas políticas de tratamento e protecção de dados pessoais e os respectivos sistemas
de segurança, a fim de evitar lacunas que possam ser aproveitadas ilegalmente. Na
opinião do Coordenador do GPDP, a protecção dos dados pessoais dos clientes pode
não só defender os direitos e interesses dos clientes, mas também criar uma boa
reputação e imagem das entidades empresariais, promovendo assim um resultado
mutuamente satisfatório.
O chefe de departamento da PJ, Chan Kin Hong, considerou que a promoção e
sensibilização é uma medida importante para prevenir os crimes relacionados com
moedas electrónicas, contas bancárias online e contas de outras plataformas de
pagamento. Na realização de transacções electrónicas, os cidadãos e trabalhadores dos
respectivos sectores devem conhecer e ter uma atitude correcta e consciência de
segurança, elevando especialmente a consciência da protecção de dados pessoais. A
mesma chefia da PJ achou que isso é o primeiro passo e o passo mais importante para
combater eficazmente os crimes acima referidos.

O representante da Visa Hong Kong and Macau, Francis Mok, referiu no seu
discurso que a protecção de informações dos clientes permite às entidades
empresariais estabelecer a sua reputação e aumentar a confiança e a lealdade dos
clientes. Considerando um crescimento contínuo de transacções feitas por cartões de
pagamento em Macau, o mesmo representante considerou que as empresas e os
empresários devem sempre prestar atenção ao desenvolvimento de segurança
informática, para saber tratar os riscos e acompanhar a sua evolução.
A presente edição do Seminário focalizou-se nos temas relativos aos crimes
relacionados com cartões de crédito e à segurança de dados online e os oradores
incluíram o Coordenador-Adjunto do GPDP, Dr. Yang Chongwei, o Chefe da Divisão
de Investigação de Crimes Informáticos da PJ, Dr. Sou Sio Keong, o representante da
MasterCard International, Dr. Bruce Ju, o representante da Nexusguard Consulting
Limited, Dr. Ronald Pong, e o representante da Evolution Security Consulting, Dr.
Joseph Lee. No evento abordaram a tendência mais recente sobre a protecção de
dados pessoais, a partilha de casos de crimes relacionados com a Internet, a tendência
de burla de cartão de crédito e a apresentação de casos de crimes de alta tecnologia
com cartão bancária. A actividade contou com a participação de cerca de 250 pessoas,
incluindo representantes do sector bancário e comerciantes.
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