Regulamentação europeia de
proteção de dados
Notícias do IAB Brasil sobre a
Regulamentação Geral de
Proteção de Dados (GDPR) e
ePrivacy.

27 de novembro de 2017, por videoconferência

▪ Principais elementos do GDPR;
▪ Preparação para compliance: como a indústria europeia e as autoridades
competentes estão se preparando para maio de 2018;
▪ A carta coringa – ePrivacy.

Principais fatos sobre o GDPR
▪ 173 “peças”;
▪ 99 artigos legais;
▪ 88 páginas;

▪ Como se trata de uma “regulamentação”, tudo isso se torna, diretamente,
a lei de cada Estado Membro da União Europeia (diferentemente de
“diretivas” que precisam ser transpostas);
▪ A Lei foi adotada em 27 de abril de 2016 e será vigente à partir de 25 de
maio de 2018.

Estrutura Básica do GDPR
Capítulo I / Artigos 1 – 4 : Disposições gerais (âmbito e objetivos, definições)
Capítulo II / Artigos 5 – 11 : Princípios
▪ Princípios que regem o processamento de dados
▪ Bases legais
▪ Crianças, categorias confidenciais de dados pessoais
▪ Processamento que não requer identificação
Capítulo III / Artigos 12 – 23 : Direitos do titular dos dados
▪ Direito à transparência e à informação
▪ Direito ao acesso
▪ Direito à retificação
▪ Direito à exclusão (”Direito de ser esquecido”)
▪ Direito à retificação
▪ Direito à restrição de processamento
▪ Direito à portabilidade de dados
▪ Direito à objeção
▪ Direito a não estar sujeito a decisões automáticas com efeitos legais ou similares

Estrutura Básica do GDPR
Capítulo IV / Artigos 24 – 43 :
▪ Responsabilidade do “Controller”
▪ Proteção de dados por concepção e padrão
▪ Controllers conjuntos
▪ Representantes de controllers sem estabelecimento na UE
▪ Função e obrigações do “Processador”
▪ Obrigação de garantir a segurança do processamento de dados
▪ Notificação de Violação (Artigos 33, 34)
▪ Avaliações do impacto da proteção de dados
▪ Obrigação de ter um oficial de proteção de dados / escopo e atribuições
▪ Códigos de conduta e certificações
Capítulo V / Artigos 44 – 50 : Transferência de Dados a outros países
▪ Adequação, cláusulas modelos, normas corporativas obrigatórias

Estrutura Básica do GDPR
Capítulo VI / Artigos 51 – 59 : Autoridades fiscalizadoras independentes (autoridades de
proteção de dados/DPAs)
▪ Requisitos, escopo, competência, atribuições e poderes
▪ Os poderes incluem o poder de impor uma multa administrativa de até 4% do faturamento
mundial no caso de violação da Regulamentação.
Capítulo VII / Artigos 60 – 76 : Cooperação e consistência na aplicação da lei
▪ Cooperação entre DPAs e a “loja com atendimento único” (loja de 28 tipos de atendimento)
▪ “Mecanismo de consistência”
▪ Criação do Conselho Europeu de Proteção de Dados (EDPB)
Capítulo VIII / Artigos 77 – 91 : Recursos, responsabilidades e penalidades
▪ Direitos do titular dos dados
▪ Providenciar ações representativas em nome dos titulares dos dados, se tais órgãos existirem
▪ Condições para a imposição de multas administrativas e outras penalidades

Estrutura Básica do GDPR
Capítulo IX / Artigos 85 – 91 : Disposições relativas a situações específicas de
processamento
▪ Liberdade de expressão e informação
▪ Acesso público a documentos oficiais
Capítulo X / Artigos 92 – 93 : Atos delegados e de implementação
▪ Participação da comissão além do EDPB
▪ Atos delegados somente precisam ser comunicados ex post ao EP e ao Conselho
▪ Comitologia
Capítulo XI / Artigos 94 – 99 : Disposições finais
▪ Anulação da atual Diretiva de Proteção de Dados de 1995.
▪ Relação com a atual Diretiva ePrivacy 2002/58/EC
▪ Entrada em vigor e aplicação

Itens de principal relevância para a publicidade
digital
Nem tudo é novidade, mas….

▪Empresas que não fazem parte da UE estão, claramente, mais sujeitas às normas da UE, se:
▪ Comercializarem bens e serviços a usuários da UE;
▪ Monitorarem seus comportamentos.
▪A ampla definição de dados pessoais (direta ou indiretamente identificáveis) incluem dados
pseudonimizados;
▪Bases legais mais restritas que a Diretiva de 1995;
▪Direitos novos e ampliados para usuários (veja o slide detalhado);
▪Obrigações novas e ampliadas sobre data controllers (veja o slide detalhado);

▪Não é mais necessário o requisito de aprovação prévia, mas são necessárias as avaliações de impacto
da proteção de dados para análise do perfil;
▪Multas administrativas de até 4% do faturamento anual para infrações;
▪Responsabilidade conjunta e individual;
▪Autoridade de aplicação reforçada a nível da UE.

Itens de principal relevância para a publicidade
digital (2)
Ampla definição de dados pessoais
‘Dados pessoais’ significam qualquer informação relativa a uma pessoa física
identificada ou identificável (‘titular dos dados’); uma pessoa física identificável
é aquela que pode ser identificada, direta ou indiretamente, principalmente por
referência a um identificador, como: nome, número de identificação, dados de
localização, identificador online ou a um ou mais fatores específicos à
identidade física, psicológica, genética, mental, econômica, cultural ou social de
tal pessoa.
A redação que, explicitamente, declarava que podem ocorrer situações em
que cookies e outros identificadores online não sejam dados pessoais foi
retirada nas últimas negociações.

Itens de principal relevância para a publicidade digital
(3)
Bases legais mais restritas que a Diretiva de 1995:
▪Interesse legítimo
▪ Maior gama de “interesses” do usuário pode ser apresentada para
contestar o processamento de dados;
▪ Lista indicadora de exemplos cita a prevenção de fraude, segurança de
rede (marketing direto também, mas não é necessariamente relevante).

Itens de principal relevância para a publicidade digital
(4)
Bases legais mais restritas que a Diretiva de 1995 (continuação):

▪Consentimento
▪ Uma lei clara e afirmativa – silêncio, campos pré-selecionados ou
inatividade não podem ser interpretadas como expressão de
consentimento;
▪ “Livremente concedido”;
▪ Específico;
▪ Informado;
▪ Data controller deve ser capaz de demonstrar que o titular dos dados deu
o consentimento.

Itens de principal relevância para a publicidade
digital (5)
Bases legais mais restritas que a Diretiva de 1995 (continuação):
▪“Livremente concedido” significa:
▪ O usuário deve ter uma escolha “genuína” e deve ser capaz de recusar ou não
dar o consentimento “sem prejuízo”;
▪ Nenhum “desequilíbrio” entre o usuário e o data controller;
▪ O usuário não pode ser obrigado a consentir com o processamento de dados
que não é necessário para prestar os serviços que ele ou ela solicitaram.

Itens de principal relevância para a publicidade
digital (6)
Direitos novos e ampliados para usuários:
▪Direito ao acesso aos seus dados;
▪Direito à retificação;
▪Direito à exclusão (”Direito de ser esquecido”);
▪Direito ao processamento restrito;
▪Direito à portabilidade de dados;
▪Direito à objeção;
▪Direito a não estar sujeito a decisões baseadas na análise de perfil que têm
efeitos legais ou “similares”.

Itens de principal relevância para a publicidade
digital (7)
Obrigações novas e ampliadas para data controllers:
▪Transparência e informação aos usuários:
▪ Detalhes de identidade e contato do controller;
▪ Detalhes de contato do Oficial de Proteção de dados;
▪ Propósitos do processamento de dados;
▪ Base legal para o processamento;
▪ Interesses legítimos visados pelo controller, se aplicável;
▪ Destinatários ou categoria de destinatários a quem os dados são divulgados;
▪ Informações sobre qualquer transferência de dado fora da UE;
▪ Tempo pelo qual os dados ficarão armazenados;
▪ Existência de direitos a acesso e retificação, direito a retirar o
consentimento;
▪ Informações sobre a análise do perfil, se houver.

Preparação para compliance
▪ Período de adaptação de dois anos para
indústria e autoridades - prazo final  maio de
2018;
▪ Consultas presenciais com instituições da UE:
▪ Mesa redonda de indústria da DG JUST e
reuniões com diversos interessados/grupo
especialista em GDPR;
▪ “FabLabs" do Grupo de trabalho do Artigo
29º (WP29) para indústria e sociedade civil,
a fim de testar perspectivas nas áreas para
as quais desejam oferecer orientação.
Grupo de Implementação da GDPR do IAB
Europa (“GIG”) atrai IABs nacionais e a NAI.

Preparação para compliance (2)
Diretrizes GDPR do WP29 já emitidas
sobre:
▪ Portabilidade de dados;
▪ Oficiais de Proteção de Dados;
▪ Avaliações do Impacto da
Proteção de Dados;
O WP29 atualmente solicita
contribuições para formular as
diretrizes sobre:
▪ Notificação de violação de dados;
▪ Análise de perfil.

Preparação para compliance (3)
▪ O Grupo de Implementação da
GDPR do IAB Europa ( “GIG”) une
esforços de IABs nacionais e a NAI
para desenvolver abordagens
comuns desafios de compliance,
trocar informações sobre
desenvolvimentos a nível nacional;
▪ Priorizar consentimento, avaliação
de impacto da proteção de dados;
▪ A próxima reunião presencial é na
próxima semana, em Bruxelas.

Proposta ePrivacy
▪ Substituição da “Diretiva de cookie” de
2002, parte da lei de telecomunicações da
UE;
▪ “Privacidade” como um direito separado,
conforme a Carta de Direitos
Fundamentais;
▪ A lógica institucional tornou as normas de
cookies inevitáveis;
▪ No que se refere aos cookies, sobrepor
com a GDPR significa que a nova
proposta foi redundante e desnecessária
desde o início e poderia desgastar ainda
mais a posição da publicidade online.

Proposta ePrivacy - dois principais elementos
▪ Reduz as múltiplas bases legais para processamento de dados
estabelecidas na Regulamentação Geral de Proteção de Dados (GDPR) da
UE para apenas uma: “Opt-in”, consentimento prévio do usuário;
JUSTIFICAR ACESSO A UM DISPOSITIVO COM
INTERESSE LEGÍTIMO NÃO É POSSIVEL!

▪ Requer que os desenvolvedores de navegadores ofereçam aos usuários a
possibilidade de bloquear o rastreamento de terceiros no navegador ou
sistema operacional e força os usuários a escolherem uma opção
(bloquear/não bloquear) no primeiro uso.

Proposta ePrivacy - resultado da primeira
análise do Parlamento Europeu
No que se refere à base legal,
▪ Nenhuma nova exceção para publicidade, e a exceção para processamento necessária para
fornecer um serviço online agora é mais restrita (“estrita e tecnicamente necessária”). Web
sites não podem recusar acesso aos usuários que recusarem o consentimento para
processamento de dados;
▪ Pior, o texto do EP daria aos usuários o direito legal de acessar qualquer site orientado por
dados e sustentado por anúncios gratuitamente:
“Nenhum usuário terá acesso negado a qualquer serviço ou funcionalidade da sociedade de
informação, independentemente de este serviço ser remunerado ou não, em razão de ele ou
ela não ter dado seu consentimento... para o processamento de informações pessoais e/ou o
uso das capacidades de armazenamento de seu equipamento terminal que não seja
necessário para a prestação desse serviço ou funcionalidade”.

Publicitários não teriam nenhuma outra forma de incentivar as pessoas a usarem a versão com
anúncios.

Proposta ePrivacy - resultado da primeira
análise do Parlamento Europeu
▪ No que se refere às configurações do navegador,
▪ O padrão deve ser nenhum acesso ou armazenamento de terceiros;
▪ Usuários devem ser avisados, para confirmarem ou alterarem a
configuração no primeiro uso / instalação.
O resultado da primeira análise equivale a um ataque cirúrgico à
publicidade orientada por dados e o modelo comercial sustentado pela
publicidade.

Proposta ePrivacy - resultado da primeira
análise do Parlamento Europeu
▪ Rastreamento continua tóxico em Bruxelas (cf. referência do MEP, Sippel, às
“mentiras da indústria” e declaração de NÃO oposição antes do voto do
Plenário);
▪ No item desapropriação, a DG CONNECT particularmente admite desconforto;
▪ Reunião do IAB Europa com o novo Comissário no início de novembro;
▪ Deliberações do conselho são mais lentas e irão, com sorte, produzir um
resultado mais racional;
▪ Envolvimento tardio de líderes políticos no EP pode deixar margem para alguma
esperança nos trílogos;
▪ Procurar por lições “práticas” para aplicar na próxima fase.

“
”

“Pode haver um mercado para dados pessoais, da mesma forma como
há, tragicamente, um mercado de órgãos humanos, mas isso não
significa que podemos ou devemos dar a esse mercado a benção da
legislação”.
-- Giovanni Buttarelli, Supervisor de Proteção de Dados Europeu, março
de 2017
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