
 

 

PT 
E-001667/2019 
Resposta dada por Věra Jourová 
em nome da Comissão Europeia 
(21.6.2019) 
 
 
A Comissão tomou nota das notícias relativas ao armazenamento, pelo Facebook, das palavras -
passe das contas de correio eletrónico pessoais. As organizações, como o Facebook, que 
processam dados pessoais na UE devem cumprir integralmente as regras estabelecidas no 
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados («RGPD»)1. Em especial, nos termos do artigo 32.º 
do RGPD, estas organizações devem aplicar medidas técnicas e organizativas adequadas para 
garantir um nível de segurança dos dados pessoais adequado ao risco.  
 
Sem prejuízo das competências da Comissão na sua qualidade de guardiã dos Tratados, o 
acompanhamento e aplicação da legislação de proteção de dados cabem, em primeira linha, aos 
tribunais e às autoridades nacionais. A Comissão Irlandesa para a Proteção de Dados é a principal 
autoridade de controlo competente no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelo 
Facebook. Em 25 de abril de 2019, a Comissão Irlandesa para a Proteção de Dados anunciou que 
tinha sido notificada pelo Facebook deste incidente e que tinha aberto um inquérito para determinar 
se o Facebook cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força das disposições relevantes do 
RGPD2. Caberá à Comissão Irlandesa para a Proteção de Dados, em cooperação com todas as 
autoridades competentes em matéria de proteção de dados na UE, determinar se os cidadãos 
europeus foram afetados e impor eventuais sanções, incluindo coimas.  
 
O incumprimento do regulamento pode ser sancionado com coima até 20 milhões de EUR ou 4 % do 
volume de negócios anual total da empresa. 

                                              
1  Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à 

proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação 

desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados), JO L 119 

de 4.5.2016, p. 1. 
2  https://w ww.dataprotection.ie/en/new s-media/press-releases/data-protection-commission-opens-statutory-

inquiry-facebook-0 


