Atualidade Jurídica de TMT & PI

APPDATE
Conteúdos de Abril 2018

Bom dia Visitante,
Seja bem-vindo(a) a mais um APPDATE da CCA ONTIER.
No mês de Abril falou-se muito de Maio, uma vez que caminhamos rapidamente para a data fixada
para o início da aplicabilidade do Regulamento Geral Sobre a Proteção de dados (“RGPD”): 25 de
Maio.
Com poucos dias até lá, reservamos ao longo desta edição do APPDATE várias notícias
relacionadas, precisamente, com a proteção de dados. Dessas, destacamos as duas extensas
orientações recentemente revistas pelo Grupo de Trabalho do Artigo 29 acerca, respetivamente, do
consentimento e da transparência no âmbito do RGPD.
Ainda neste contexto, recomendamos a leitura do Manual de Boas Práticas emitido e adotado pelo
Gabinete Nacional de Segurança.
Por fim, e porque nem tudo se resume a dados pessoais, sugerimos que consulte a nova
regulamentação da lei do cinema, bem como o novo documento emitido pela Comissão Europeia
acerca da regulação e das iniciativas relacionadas com a inteligência artificial.
Esperemos que goste!
Filipe Mayer

DESTAQUES

Grupo de trabalho do Artigo 29: orientações
acerca do consentimento
O Grupo do Artigo 29 emitiu orientações que pretendem fornecer uma análise
exaustiva da noção de consentimento nos termos do Regulamento
2016/679...
Ler mais

Grupo de trabalho do Artigo 29: orientações
sobre transparência
Foi emitida uma orientação, pelo Grupo de Trabalho do Artigo 29, acerca das
obrigações de transparência no âmbito do Regulamento Geral sobre a
Proteção de Dados que se foca em três áreas: no fornecimento de
informação...
Ler mais

NOTÍCIAS CCA ONTIER
CCA ONTIER assessora Vision-Box na primeira
certificação na Europa de “Privacy by Design”
A Data Protection Team da CCA ONTIER foi a equipa responsável pela
assessoria jurídica da Vision-Box na obtenção da certificação “Privacy by
Design” pela Ryerson University do Canadá, para a plataforma Orchestra ™,
um software que permite a gestão de dados pessoais – biográficos
biométricos – no âmbito do controlo de fronteiras, aeroportos e linhas aéreas,
identidade civil e outras aplicações.
Saiba mais

Startinnovation Talks | E-sports: As Regras do
Jogo
A Startinnovation Team by CCA ONTIER organiza, em parceria com a Fnac,
mais uma sessão da Startinnovation Talks, desta vez dedicada ao tema 'Esports: As Regras do Jogo'. Este debate, terá lugar no dia 16 de Maio,
às 18h00 na Fnac do Chiado.
Ler mais
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