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Bom dia CCA Ontier,
Seja bem-vindo(a) a mais um APPDATE da CCA ONTIER, após um hiato necessário para proceder à
atualização da nossa plataforma.
No mês de Março, e no seguimento das notícias que deram conta da utilização indevida de dados
pessoais por parte de uma empresa ligada à rede social FACEBOOK, destacamos a leitura da carta
enviada pela DECO, solicitando esclarecimentos acerca da eventual utilização abusiva de perfis de
utilizadores portugueses.
Recomendamos ainda a leitura do Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães acerca do conflito
entre dois direitos fundamentais, o direito ao bom nome e reputação e o direito à liberdade de
expressão tendo prevalecido, no caso concreto, o último. Em causa estariam uma fotografia de um
estabelecimento, acompanhada de comentário, publicada numa rede social por um utilizador.
Por fim, destacamos e damos a conhecer a competição Mundial que terá lugar em Junho, organizada
pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia em conjunto com a Comissão Europeia,
acerca do desenvolvimento do blockchain. O objetivo da competição é a criação de uma solução
integrada no combate à contrafação, existindo um prémio monetário a ser atribuído.
Nunca será demais relembrar que falta pouco mais de um mês para que o Regulamento Geral de
Proteção de Dados seja aplicável!
Esperemos que goste!
Filipe Mayer

DESTAQUES
DECO: Facebook – os meus dados ainda são
meus?
A DECO PROTESTE e as organizações suas congéneres da Bélgica, Itália,
Espanha e Brasil, solicitaram esclarecimentos ao Facebook, por intermédio
de uma carta, no seguimento das notícias que deram conta do uso indevido
de dados pessoais...
Ler mais

TRG: Difamação no Facebook
“I – O direito fundamental ao bom nome e reputação de qualquer pessoa tem
de ser compatibilizado com o também direito fundamental da liberdade de
expressão e informação, o qual tem como manifestação o direito de
divulgar...
Ler mais

EUIPO: Blockathon
A EUIPO em parceria com a Comissão Europeia lançou uma competição
mundial, a primeira do género, que terá lugar de 22 a 25 de Junho de 2018
em Bruxelas, e que se intitula "EU BLOCKATHON”. O objetivo é...
Ler mais

NOTÍCIAS CCA ONTIER
Maria João Faísca escreve artigo de opinião para
a Advocatus sobre os desafios de um advogado
de IT
'Lembra-se da relação amor-ódio do cliente com o seu advogado? Esqueça
isso, a realidade agora é outra', é o mais recente artigo de opinião de Maria
João Faísca, Associada Sénior dos Departamentos de TMT&PI da CCA
ONTIER, para a Advocatus.
Ler na íntegra
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Jornal Económico
destaca Startinnovation Talks
na Fnac Chiado

No passado dia 14 de março, a Startinnovation Team by CCA
ONTIER organizou, em parceria com a Fnac, mais uma sessão
da Startinnovation Talks, desta vez dedicada ao tema 'BIT & BLOCK: A COR
DO DINHEIRO'.
Saiba mais

Chambers and Partners coloca CCA ONTIER
novamente no pódio na área de TMT
Os resultados da Chambers & Partners Europe 2018 já foram conhecidos e a
CCA ONTIER mantém a posição do ano passado nas categorias de
TMT, Dispute Resolution e Employment. A novidade vai para a referência da
firma na categoria de Intellectual Property.
Ler mais
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Partilhar:
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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