Comunicado do Presidente do Tribunal da Relação do Porto sobre a
implementação do Regulamento de Protecção de Dados Pessoais – RGPD.

Como é sabido, o Regulamento (EU) n.º 2016/679, do Parlamento e do Conselho, de
27 de Abril de 2016 (Regulamento Geral de Protecção de Dados - RGPD) entrou em vigor na
ordem jurídica portuguesa no pretérito dia 25 de Maio de 2018, adquirindo desde então plena
eficácia.
Assume capital importância implementar aplicação e cumprimentos dos princípios e
normas daquele RGPD neste Tribunal da Relação do Porto, mormente no âmbito da
actividade administrativa de suporte à organização do Tribunal da Relação do Porto, já que a
sua aplicação se encontra afastada da actividade jurisdicional.
No dia da entrada em vigor do RGPD foi celebrado protocolo entre o Conselho
Superior da Magistratura e os Tribunais da Relação, que está publicitado no sítio internet
desta Relação, tendo sido nomeado, tal como permite aquele Regulamento um Encarregado
da Protecção de Dados (DPO) comum a todas as entidades outorgantes, nomeação que, pelas
suas especiais qualificações, impendeu sobre o Senhor Desembargador Nuno Luís Lopes
Ribeiro.
Assim, este DPO actuará também na Relação do Porto, tendo por missão específica e
própria:
- Orientar, sensibilizar, aconselhar e informar, sempre que necessário se revele, sobre a
implementação dos princípios e regras do RGPD;
- Apreciar da conformidade dos procedimentos desta Relação e de seus subcontratados
no tocante ao tratamento de dados pessoais de todos os Magistrados e funcionários desta
Relação, incluindo os reformados e jubilados, dando todas as orientações necessárias nesse
sentido e dando resposta a eventuais violações de dados pessoais.

No sítio internet será dada informação sobre a composição do grupo interno de
trabalho criado com vista à coordenação dos serviços internos que terão a incumbência de
executar as operações de recolha e tratamento de dados pessoais e de todas as práticas
adequadas em matéria de protecção de dados pessoais.
Nuno Ataíde das Neves
Presidente do Tribunal da Relação do Porto

