
 

 

Comunicação relativa à proteção de dados — restrição dos direitos dos 
titulares de dados  
 
Nos termos do Regulamento (UE) 2018/1725, os titulares de dados1 têm o direito de ser 
informados sobre o tratamento dos seus dados pessoais levado a cabo pelo Parlamento Europeu, 
têm o direito de acesso, retificação, apagamento, limitação do tratamento, objeto, portabilidade 
dos dados e de notificação a terceiros de qualquer retificação, apagamento ou limitação do 
tratamento dos seus dados pessoais.2 Deve ser comunicada a violação dos dados pessoais aos 
titulares de dados em determinadas circunstâncias. A instituição assegura igualmente a 
confidencialidade das comunicações eletrónicas. 

No entanto, o Parlamento Europeu tem a possibilidade de restringir o exercício de certos direitos 
dos titulares de dados em relação aos dados pessoais que lhes digam respeito, no contexto das 
seguintes atividades ou procedimentos levados a cabo pelo Parlamento Europeu: prevenção e 
investigação de incidentes de segurança, inquéritos de segurança e inquéritos auxiliares; processos 
disciplinares, inquéritos administrativos e inquéritos relativos ao pessoal; procedimentos de 
seleção; ficheiros médicos; análise das queixas apresentadas pelo pessoal; auditorias internas; 
processos judiciais; acompanhamento ou inquéritos financeiros; cooperação com o OLAF e com as 
autoridades nacionais no contexto de inquéritos criminais ou financeiros;  
 
As pessoas em causa são informadas de que, nos termos do Regulamento (UE) 2018/17253 e da 
Decisão da Mesa de 17 de junho de 2019, um ou vários dos direitos acima mencionados podem 
ser restringidos — à exceção do direito de oposição e da portabilidade dos dados — por um período 
temporário, a fim de proteger o objetivo de uma das atividades ou procedimentos levados a cabo 
pelo Parlamento Europeu, tal como acima especificado. Essas restrições serão limitadas no tempo, 
proporcionadas e respeitadoras do conteúdo essencial dos direitos acima referidos. Serão 
levantadas logo que as circunstâncias que justificam a restrição deixem de ser aplicáveis.  
 
Em conformidade com o regulamento, os titulares de dados serão informados quanto às principais 
razões de uma restrição, a menos que essa informação anule o efeito da restrição enquanto tal. Se 
a prestação de informações for omitida ou recusada4, o Parlamento Europeu informará os titulares 
de dados sobre o tratamento dos seus dados pessoais e sobre as principais razões da restrição, 
uma vez esta última levantada. 
 
Os titulares de dados têm o direito de apresentar uma reclamação junto da AEPD, no endereço 
edps@edps.europa.eu, relativa ao âmbito da restrição ou à interposição de recurso junto do Tribunal 
de Justiça da União Europeia.  

                                                           
1 Por «titulares de dados», entende-se as pessoas singulares cujos dados pessoais são tratados pelo 
Parlamento Europeu. 
2 Por «dados pessoais», entende-se qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou 
identificável («pessoas titulares de dados»). 
3 Artigo 25.° do Regulamento (UE) 2018/1725.  
4 Artigo 25.° do Regulamento (UE) 2018/1725.  
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