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DESPACHO 3312022

REGU ENTO PROTE DADOS

Loures, 06 junho 2022

Com a entrada em vigor em20I6 do Regulamento Geral sobre a proteção de dados

(RGPD) e com a sua aplicaçáo naUnião Europeia desde 25 de maio de 2018, o Tribunal

Judicial da Comarca Lisboa Norte encontra-se vinculado desde então a palrtar a sua

atuação de acordo com os princípios da licitude, lealdade e transparência no tratamento

dos dados pessoais assumindo o compromisso de atuação segundo o novo modelo

regulatório.

Para esse efeito cumpre alualizar a nomeação da equipa interna, a quem cabe aferir

da compatibilidade com o Regulamento, nas seguintes vertentes:

- avaliação das bases legais e contratuais de tratamento;

- avaliação das politicas, regulamentos, procedimentos e processos de gestão de

dados pessoais existentes;

- levantamento de tratamento de dados pessoais processados;

- reavaliação dos dados pessoais capturados, Pof sistema e tratamento e

reconciliação com a respetiva base legal;
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- avaliação, por sistema, dos mecanismos de consentimento, transparência,

atualtzaçáo. correção, esquecimento, arquivo e anonimização e especificação de

alterações;

- avaliaçáo, por sistema, dos mecanismos de segurança nos interfaces,

comunicaçáo e armazenamento de dados e avaliaçáo do modelo de gestão de perfis e

permissões, avaliação dos perfis e permissões atuais ativos.

A Equipa será constituída pelos seguintes elementos:

- Eduardo José Capela de Sousa Paiva

- Sónia Marly Xavier Mascarenhas

Arealizaçáo dos trabalhos será efetuada em colaboração com a Encarregada de

Proteção de Dados nomeada a7 de maio de 2019, em Plenário do Conselho Superior da

Nlagistratura, a Exma. Senhora Juiz de Direito, Df Ana Sofia Bastos Wengorovius,

Adjunta do Gabinete do Vice Presidente do CSM. A mesma pode ser contatada,

relativamente a assuntos relacionados com as suas funções da seguinte forma:

- através de e-mail - dpo.csm@9sm'org'pt;

- Por correio para o seguinte endereço: Encarregado de Proteção de dados (DPO)

- Conselho Superior da Magistr atura, Rua Duque de Palmela, no 23, 1'250-097 Lisboa.

Cumpre ressalvar que as funções do DPO em conformidade com o Memorando

Il20I8 do Conselho Superior da Magistratrna, só são exercidas no âmbito da atividade

administrativa dos Tribunais e não relativamente aos dados judiciais'
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No que respeita ao tratamento de dados nos processos judiciais, para efeitos do

regulamento, o mesmo ó assegurado pelo juiz titular do processo - cfr. art.24o no 7 Lei

3412009, de l4julho, quais sejam:

- O direito de informação e acesso aos dados pelo respetivo titular;

- A atualização dos dados, assim como a correção dos que se mostrem inexatos, o

preenchimento dos total ou parcialmente omissos e a supressão dos indevidamente

registados;

- As demais competências previstas na Lei no 5812019, de 08 agosto (lei de

execução, na ordem jurídica interna, do RGPD).

O Regulamento Geral sobre a Proteção de dados da União Europeia encontra-se

disponível para consulta em:

httos://www.pedl .nt/leisllei mostra articulado.nhp?nid=2961 bela=leis&so miolo=

-

$,
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