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Bom dia Visitante,
Seja bem-vindo a mais um APPDATE da CCA ONTIER.
Neste mês de maio, os destaques não podiam ser relacionados com outro tema que não a proteção
de dados pessoais e o início da aplicação do incontornável Regulamento Geral da Proteção de
Dados (“RGPD”). Com efeito, a partir do passado dia 25 de maio, o RGPD tornou-se plena e
diretamente aplicável em todo o Espaço Económico Europeu.
Assim, começamos por destacar o Comunicado da CNPD acerca do novo quadro legal da proteção
de dados, clarificando, entre outros aspetos, que enquanto não for aprovada legislação nacional que
complemente o RGPD e que venha a revogar a Lei n.º 67/98, esta lei manter-se-á em vigor em tudo
o que não contrarie aquele diploma europeu.
Salientamos, também, a Declaração do Comité Europeu para a Proteção de dados sobre a revisão
do Regulamento sobre a Privacidade Eletrónica. Entre o mais, esta declaração apela a uma
articulação eficaz entre a Comissão, o Parlamento Europeu e o Conselho, no sentido de uma rápida
adoção do novo Regulamento proposto.
Por fim, damos notícia de que a DECO pretende intentar com uma ação judicial contra a rede social
“Facebook”, por utilização indevida dos dados pessoais dos utilizadores portugueses. É mais uma
consequência do escândalo “Cambridge Analytica”.
Esperemos que goste!
Filipe Mayer

DESTAQUES
CNPD: Comunicado acerca do novo quadro legal
de proteção de dados
No passado dia 25 de maio, data de entrada em vigor do RGPD, a CNPD
emitiu um comunicado, dirigido aos cidadãos e às entidades públicas e às
empresas, sobre a aplicação do novo quadro legal de proteção de dados,
esclarecendo como se concilia o RGPD...
Ler mais

CE: Privacidade nas comunicações eletrónicas
Comité Europeu para a Proteção de Dados divulgou uma declaração sobre a
revisão do Regulamento de Privacidade Eletrônica e o respetivo impacto na
proteção de indivíduos em relação à privacidade de seus dados e
confidencialidade...
Ler mais

DECO: DECO leva Facebook a tribunal
A DECO vai avançar com uma ação em tribunal contra a rede social
Facebook para que os portugueses aí registados sejam indemnizados pela
utilização indevida dos seus dados...
Ler mais

NOTÍCIAS CCA ONTIER
Filipe Mayer é orador em evento internacional
sobre jogo online
Filipe Mayer, Sócio Coordenador do Departamento de TMT & PI da CCA
ONTIER, vai ser orador no evento EGR Online Gambling Briefing Portugal
2018 organizado pelo grupo internacional EGR, que terá lugar em Lisboa no
dia 26 de junho. Filipe Mayer irá falar sobre “Poker pooling: What Europe’s
shared online poker liquidity will mean for operators in Portugal”
Ler mais

André Filipe Morais escreve artigo no Vida
Judiciária sobre o GDPR
André Filipe Morais, Associado do Departamento de TMT & PI da CCA
ONTIER e membro da Data Protection Team, escreveu um artigo de opinião
na revista Vida Judiciária sobre 'Proteção de Dados e Cooperação com a
Autoridade de Controlo'.
Ler na íntegra

Filipe Mayer fala ao Jornal Económico sobre
Propriedade Intelectual
Filipe Mayer, Sócio e Coordenador do Departamento de TMT & PI da CCA
ONTIER, em declarações ao Jornal Económico comentou a maior
consciência, por parte das empresas, da relevância da Propriedade
Intelectual na sua estratégia de desenvolvimento e competitividade, bem
como da sua proteção através de direitos de PI.
Saiba mais
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Subscreva a newsletter
Recebeu esta newsletter porque consta da base de dados da CCA Ontier.
Se não desejar receber esta comunicação cancele a subscrição ou faça a gestão das suas subscrições.
Esta newsletter é fornecida apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento jurídico. Assessoria jurídica
profissional deve ser obtida antes de tomar ou abster-se de qualquer ação como resultado do conteúdo deste
documento. Se tiver alguma dúvida em relação a esta newsletter, por favor entre em contacto connosco.
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