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INTRO
Este documento procura simplificar e clarificar alguns pontos sobre o novo Regulamento 

Geral de Protecção de Dados (RGPD), apenas no que diz respeito a websites e gestão de 

listas de contactos que recolhe na sua organização, para efeitos de marketing.

Em primeiro lugar, é importante que tenha em conta que somos um estúdio de 
comunicação e como tal não damos conselhos legais a nenhum nível. O que significa 
que não lhe poderemos indicar o deve fazer para que a sua organização esteja em 
conformidade com o novo regulamento. 

Dito isto, este documento não constitui nenhum tipo de conselho legal nem pretende ser 

exaustivo. E não exclui a necessidade de ler e de se informar por inteiro do RGPD no seu 

todo, para avaliar o seu impacto a diferentes níveis e como pode afetar a sua organização. 

Apresentamos este documento, visto que na MAGAWORKS fornecemos o serviço de 

criação de websites e gestão de envio de newsletters de clientes, maioritariamente 

através do serviço do Mailchimp, e consideramos ser necessário elucidar os nossos 

clientes, da melhor forma que temos conhecimento, dos passos que deve tomar desde 

já, e dos cuidados a ter a partir da entrada em vigor do novo regulamento. Deverá por si 

obter os conselhos legais necessários para perceber o que aqui se aplica à sua 

organização. 

A responsabilidade sobre os dados que detém é, em primeiro lugar , da sua organização, 

pois é a sua organização quem toma todas as decisões sobre os mesmos. Apenas 

queremos ajudá-lo nessa tarefa, explicando o que traz de novo o regulamento a nível de 

websites e gestão de contactos para envio de emails de marketing.

Sobre o serviço do MAILCHIMP:
A MAGAWORKS utiliza o Mailchimp como software para registo, guarda e tratamento de dados/ contactos 
que recolhemos através de plataformas online.

É o serviço que aconselhamos aos nossos clientes apenas pela experiência que temos da nossa própria 
utilização há alguns anos. Não temos qualquer ganho nem ligação a esta organização.

O Mailchimp é um serviço que permite registo de dados entre muitas outras funcionalidades. Sempre se 
apresentou como seguidor de boas práticas e tanto quanto sabemos tem evoluído de forma a acompanhar 
a legislação em vigor.

Da nossa parte, MAGAWORKS, estamos sempre prontos a ajudar o cliente, dentro das nossas capacidades e 
limitação de valências, com este ou qualquer outro software da sua preferência.
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O QUE É O RGPD?
O novo REGULAMENTO GERAL DE PROTECÇÃO DE DADOS (RGPD) entra em vigor a 

25 de maio de 2018 e integra um conjunto de medidas que vão obrigar as organizações 

que detêm, guardam e gerem dados pessoais de qualquer sujeito pertencente à União 

Europeia, a rever todos os seus processos e adoptar mecanismos reforçados de gestão e 

segurança da informação que detêm.

EM RESUMO: 
O que é e quais os benefícios que traz para si e para todos.

A crescente utilização de sistemas informáticos para registo, guarda e tratamento de 

dados pessoais para diferentes fins, como é o caso da recolha de contactos para efeitos 

de marketing, e a explosão tecnológica que temos verificado nos últimos anos, alterou 

o potencial sobre todos os dados de utilizadores. Como tal, a protecção desses dados

contra ataques informáticos ou usos indevidos, tornou-se uma preocupação geral.

O novo regulamento procura que tome consciência destas questões. Vem uniformizar 

as regras no espaço da União Europeia (UE) e reforçar a importância da privacidade e da 

protecção de dados pessoais em circulação, bem como a sua segurança contra ataques 

informáticos. Procura proteger melhor o detentor dos dados de abusos no tratamento e 

utilização indevida da informação.

Espera-se que desta forma se consiga contribuir para um aumento da confiança dos 

utilizadores nos serviços online onde fornece os seus dados e, dinamizar uma economia 

mais transparente para o utilizador final.

Se não cumprir o novo regulamento, as penas aplicadas são demasiado elevadas 

para que simplesmente ignore este assunto. Além de que será uma quebra da 

confiança dos seus utilizadores.

Como tal, deverá começar a tomar medidas face às novidades existentes, 

e garantir que os processos e a tecnologia que utiliza respeitam este 

regulamento.
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A quem se aplica?

O novo regulamento aplica-se a todas as entidades que detenham e lidem com 

informação de cidadãos da União Europeia, independentemente da região onde se 

encontram essas entidades.

Quando entra em vigor?

O novo regulamento entra em vigor a 25 de Maio de 2018, sendo que vem substituir a 

legislação actual existente desde 1995.

O que são DADOS PESSOAIS?

Para efeitos do novo RGPD, os dados pessoais incluem toda e qualquer informação 

relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável de alguma forma, por uma ou 

mais informações. Estas informações de identificação podem ser dadas por referências 

mais óbvias, como o nome, o número de identificação, dados físicos ou fisiológicos, 

dados económicos, sociais ou culturais, ou através de dados menos óbvios, como dados 

de localização, identificadores electrónicos, ou outros.

Para cumprir a nova legislação terá de obedecer aos princípios estabelecidos e garantir a 

não violação, perda ou acesso indevido a esses dados.

O que é considerado como tratamento de dados?

É considerado tratamento de dados, «uma operação ou um conjunto de operações 

efetuadas sobre dados pessoais ou sobre conjuntos de dados pessoais, por meios 

automatizados ou não automatizados, tais como a recolha, o registo, a organização, 

a estruturação, a conservação, a adaptação ou alteração, a recuperação, a consulta, 

a utilização, a divulgação por transmissão, difusão ou qualquer outra forma de 

disponibilização, a comparação ou interconexão, a limitação, o apagamento ou a 

destruição;»
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Quais as principais novidades do novo RGPD?

1. Alargamento de âmbito: é aplicado à UE e a todas as organizações extraterritoriais, 

que mantenham dados de pessoas da UE.

2. Alargamento de definições: existem alterações sobre as definições do que são dados 

pessoais e sensibilidade dos mesmos.

3. Alargamento de direitos individuais: Num conceito de maior transparência das 

informações e comunicações, os cidadão da UE passam a ser titulares de novos direitos  

sobre os seus dados, como sejam o direito a ser esquecido, o direito de objecção, o direito  

a correcção dos dados, o direito de acesso aos dados e o direito à portabilidade dos 

dados. Passa a ser necessário garantir todos estes direitos para os dados pessoais que  

detém de utilizadores da UE. 

DEFINIÇÕES:
• Direito a ser esquecido: o indivíduo passa a ter o direito a pedir a uma organização que apague todos os 

seus dados pessoais, em qualquer sistema onde se encontrem.

• Direito de objecção: o indivíduo passa a poder proibir a utilização dos seus dados pessoais para 
determinados efeitos, como comunicações de marketing. (Não aplicável a deveres legais obrigatórios)

• Direito à retificação: o indivíduo pode solicitar que dados incompletos, ou errados sejam corrigidos.

• Direito de acesso: o indivíduo passa a ter o direito a saber quais os dados pessoais que detêm sobre si e, de 
que forma poderão ser utilizados.

• Direito à portabilidade: os indivíduos poderão solicitar que os seus dados pessoais guardados numa 
organização sejam transferidos para outra a seu pedido, em determinadas situações.

4. Um consentimento mais rigoroso: O consentimento é um dos aspectos

fundamentais do RGPD e, as organizações deverão garantir que esse consentimento é,

ou foi obtido de forma expressa e inequívoca.

É necessário que obtenha um consentimento positivo dos seus utilizadores ou contactos 

angariados, com a indicação clara de como poderão ser utilizados esses mesmos dados. 

Existem excepções que não o obrigam a tal consentimento.

Ter em atenção:
• O Consentimento deverá ser claro e explícito quanto ao seu objectivo de utilização.

• O Consentimento deverá ser uma acção positiva - Um Consentimento através de opções pré selecionadas, 
ou seja, a falta de acção do utilizador para dar consentimento, não constitui um consentimento explícito: 
o utilizador deverá tomar a acção de seleccionar as opções para as quais pretende dar consentimento de 
utilização e tratamento dos dados pessoais que fornece.

• O Consentimento para diferentes fins de utilização e tratamento de dados deverá ser obtido em opções 
separadas, o que significa que deverá esclarecer sempre qual a forma como os dados recolhidos serão 
utilizados cada vez que os recolhe. As comunicações de marketing deverão ser opcionais e sem prejuízo do 
utilizador.

•
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5. Requisitos de processamento e tratamento de dados mais rigorosos: Os indivíduos

têm direito a ser informados de forma transparente e inequívoca, sobre a utilização e

tratamento de todos os dados pessoais que a sua organização detém ou recolhe.

Deverá informar sempre dos seguintes pontos:

• Identificação da organização detentora e responsável pelos dados

• Dar uma forma de contacto com a organização

• Caso se aplique, indicar o contacto do responsável pelo tratamento de dados e do

encarregado da protecção de dados.

• Indicar a finalidade de tratamento dos dados recolhidos: Deverá ser específico

(“limitação das finalidades”) e minimizar os dados que recolhe. Limitar a recolha ao

estritamente necessário para as suas finalidades, informar o utilizador sobre essas

finalidades, bem como validar diferentes consentimentos de utilização, se for caso disso.

• Indicar prazos de conservação: Deverá definir os prazos o melhor possível, e procurar 

que seja pelo período mínimo indispensável.

• Indicar o fundamento jurídico: a base legal em que se fundamenta para a recolha de

determinados dados pessoais.

6. Segurança. Outro dos principais requisitos do novo RGPD está na protecção de dados 

pessoais que tem de ser rigorosa e tem procedimentos a seguir em caso de falhas.

Caso suspeite ou saiba que dados foram divulgados ou acedidos indevidamente, ou for 

vítima de ataques informáticos, deverá tomar as devidas diligências.

Além de que deverá sempre garantir que toma todas as medidas preventivas necessárias 

para evitar a quebra de confidencialidade dos dados, bem como garantir a integridade e 

segurança dos sistemas que utiliza para a gestão dos mesmos. A encriptação de dados e 

sistemas, bem como a tecnologia que utiliza tornam-se indispensáveis e fundamentais.

Em caso de incidente ou falha de segurança que coloque em risco a privacidade dos 

dados que detém, terá 72 horas para comunicar essa falha a partir do momento em 

que tomar conhecimento da mesma. Deverá comunicar à entidade de supervisão do 

regulamento do seu país.
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Em Portugal essa entidade é a Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD).

Deverá ainda comunicar o incidente aos utilizadores cujos dados poderão ter sido 

acedidos de forma indevida, salvo em situações específicas.

Atenção que alguns destes procedimentos aplicam-se apenas a grandes empresas ou 

PME que lidem com grandes volumes de dados e mantenham actividades regulares de 

tratamento dos mesmos, que impliquem riscos elevados para os titulares dos dados.

O que acontece se não cumprir o novo RGPD?

O não cumprimento do novo regulamento resulta em penas elevadas que podem chegar 

a 20 milhões de euros de multas ou até 4% do lucro anual da organização, sendo sempre 

aplicada a multa mais elevada.

Este novo regulamento vem dar maior ênfase e obrigar a um maior rigor aos princípios de 

segurança e privacidade de todos.
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QUAIS OS REQUISITOS 
OBRIGATÓRIOS E O IMPACTO DO 
RGPD NA GESTÃO DE LISTAS DE 
COMUNICAÇÃO E WEBSITES?

1 - IDENTIFICAR

As entidades terão de ser capazes de identificar e localizar todos os dados pessoais que 

detêm e gerem dentro dos sistemas da organização.

Para tal, é essencial ter resposta aos seguintes pontos:

• Que dados pessoais registam ou pedem aos utilizadores quando se registam

• Os sistemas onde os têm incluídos

• Para que finalidades são utilizados

• Se é solicitado o consentimento explícito para as diferentes finalidades de utilização

• Se é dada informação sobre a duração da permissão de utilização

• Identificar quem dentro da organização tem acessos e permissões de utilização desses 

dados para as diferentes finalidades 

Como é que o MAILCHIMP pode ajudar:
• Através dos seus sistemas, o Mailchimp já lhe permite saber todos os dados que tem registados de cada utilizador, 

e saber de que forma, onde e quando foi efectuada a recolha desses dados.

• Permite-lhe também identificar grupos e segmentos de utilizadores e a respectiva finalidade.

• Mas compete às organizações garantir que informa o utilizador de forma clara e óbvia sobre o consentimento que 
está a pedir. Deverá disponibilizar toda a informação necessária sobre todas as formas possíveis de utilização da 
informação que está a recolher em políticas de privacidade e Termos de utilização, claros e de fácil acesso.

• Esta tarefa é da sua responsabilidade garantir e cumprir!

• Sugerimos sempre o Double optin, disponível no Mailchimp, por ser mais seguro e, por ser tido como um 
consentimento expresso do utilizador.
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2 - SEGURANÇA

Um dos principais requisitos do novo RGPD está na protecção de dados pessoais.

Convém garantir que utiliza sistemas seguros e que os dados que detém estão 

protegidos da melhor forma com sistemas adequados, e de preferência encriptados.

Dê permissões para gestão de dados pessoais apenas a quem fôr necessário e garanta 

que selecciona parceiros que lhe oferecem confiança.

3 - DIREITOS DOS UTILIZADORES:

Tem de dar aos utilizadores direitos sobre os dados que detém, e que são:

1. Direito de acesso a revisão e alteração: os cidadãos têm direito a rever e alterar os seus 

dados em qualquer momento.

2. Direito ao esquecimento: os cidadãos têm o direito a pedir que apague por completo 

todos os dados que detém sobre dele.

3. Direito de portabilidade: os cidadãos têm o direito de pedir a transferência dos dados 

para outra entidade, em determinadas situações.

4. Direito ao conhecimento: os cidadãos têm o direito de saber os dados que tem 

registados e finalidades de utilização.

5. Direito de opt-out: Direito a não continuar a receber emails de marketing.

Como é que o MAILCHIMP pode ajudar?
• O mailchimp já permite dar aos seus utilizadores um acesso rápido às suas preferências e dados pessoais bem 

como permite que os utilizadores efectuem alterações ou actualizações nos seus próprios dados registados e 
preferências.

• Como gestor de conta do Mailchimp, pode exportar as listas com todos os dados registados dos utilizadores, 
como sejam: data e hora de registo; data e hora de optin; de onde se registou, IP de registo etc. Actualmente 
o mailchimp permite-lhe exportar estes dados contendo a lista completa com informação de todos os 
utilizadores. Segundo as novidades anunciadas, brevemente passará a ter a possibilidade de enviar a 
informação particular de um único utilizador directamente para o próprio.

• No Mailchimp, quando apaga um utilizador da sua lista, toda a informação identificável do utilizador é 
totalmente removida da lista do mailchimp. Mantém apenas um registo anónimo para efeitos estatísticos. 
Toda a informação pessoal e que identifica o utilizador é apagada.

• - O Mailchimp já permite a introdução de links rápidos e úteis em todos os emails: Link para acesso às 
preferências e dados pessoais; link para ser automaticamente removido da lista e não voltar a receber emails (é 
diferente do pedido de “esquecimento”). Estes links deverão estar presentes em todos os emails que envia.

Como é que o MAILCHIMP pode ajudar:
• O mailchimp encontra-se preparado com mecanismos de segurança de acesso. Deverá informar-se sobre os 

mesmos e manter os seus acessos seguros.

• Atribua acessos individuais para entidades externas, apenas com as permissões indispensáveis, para executarem 
tarefas em nome da sua organização. Desta forma, poderá revogar esses acessos quando já não forem 
necessários.

• Os acessos e permissões atribuídos na sua conta a terceiros são da sua responsabilidade.
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4 - ACÇÕES A TOMAR:

Que operações deverá realizar? 

A - Deverá identificar a informação

Mais do que os registos que recolhe de forma directa, é necessário tomar consciência das 

cookies, e outras formas de acompanhamento e registo de dados pessoais que já utiliza 

nas suas newsletters e websites para poder informar o utilizador.

B - Rever políticas de privacidade e tratamento de dados:

A sua política de privacidade e termos de utilização deverá informar de forma clara e 

inequívoca:

• A organização detentora dos dados e forma de contacto

• Os dados que recolhe no website e newsletter

• Quais as suas finalidades e permissões distintas

• Por quanto tempo vão ser guardados esses dados

• De que forma o utilizador pode rever, alterar e apagar as suas preferências e 

permissões

• E com quem vão ser partilhados os dados, dentro ou fora da sua organização.

C - Deverá verificar o consentimento obtido e se o mesmo continua válido:

O novo RGPD obriga a que obtenha um consentimento expresso e separado por 

diferentes finalidades de utilização, caso se aplique.

Garanta que os dados que detém continuam a ter um suporte legal para a sua utilização 

à luz da legislação em vigor à data de obtenção desses dados. Se verificar que não detém 

esse consentimento ou suporte legal terá de renovar o pedido de consentimento dos 

utilizadores para poder continuar a utilizar os dados pessoais.

Como é que o Mailchimp pode ajudar?
• Nas listas do mailchimp, onde verificar que não obteve o consentimento necessário para envio de newsletters, poderá 

enviar uma email com o pedido de “opt-in” a esses utilizadores, de forma a registar esse consentimento.

• O mailchimp está a melhorar os seus formulários “user friendly” permitindo documentar este consentimento.

O que já pode fazer com o Mailchimp:
• Obter consentimento explícito nos formulários, utilizando, de preferência um consentimento “opt-in”;

• Criar opções selecionáveis para diferentes permissões;

• Registar o consentimento explícito do utilizador;
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D - Garantia de novos Direitos:

Com o novo RGPD o utilizador passa a ter novos direitos: Direito ao esquecimento e 

Direito de portabilidade dos dados.

Direito ao esquecimento: é necessário ter conhecimento completo de todos os locais 

onde se encontram os diferentes tipos de informações do utilizador para poder eliminá-

las por completo.

Direito à portabilidade, obriga as entidades a manter os dados pessoais em sistemas 

que permitam a sua transferência num formato utilizável (formato corrente) para outro 

prestador de serviços, caso o utilizador solicite a transferência dos seus dados.

 

E - Documentar e registar todas as atividades de tratamento de dados:

Passa a ser obrigatório um registo detalhado e documentado de todas as actividades 

de tratamento de dados, pois só assim é capaz de demonstrar que cumpre com as 

obrigações exigidas, caso lhe seja solicitado provar.

Esta obrigatoriedade aplica-se a grandes empresas ou PME que lidem com grandes 

volumes de dados e mantenham actividades regulares de tratamento dos mesmos, que 

impliquem riscos elevados para os titulares dos dados.

 
EM RESUMO, CERTIFIQUE-SE QUE:

Os dados pessoais recolhidos pela sua organização são:

• Objeto de um tratamento lícito, leal e transparente em relação ao titular dos dados;

• Recolhidos para finalidades determinadas, explícitas e legítimas;

• Exatos e atualizados sempre que necessário, pedindo actualização aos detentores 

dos mesmos;

Como é que o Mailchimp pode ajudar?
• O mailchimp já permite a exportação de todos os dados de utilizadores em formato de CSV.

• O mailchimp permite apagar toda a informação pessoal que identifica um utilizador, mantendo dados 
anónimos apenas para efeitos de estatísticas das suas campanhas.

Como é que o Mailchimp pode ajudar?
• O mailchimp regista todas as actividades efectuadas para cada subscritor da sua newsletter, como sejam: 

data e hora de registo, emails ou campanhas que abriu ou clicou, etc.

• Regista também as actividades de cada utilizador que a sua organização criar na sua conta de Mailchimp: 
quem fez login, quando fez, e que acções efectuou. Se der acesso a outras entidades para gerirem a sua 
conta crie um utilizador próprio.
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• Adequados, pertinentes e limitados ao que é necessário;

• Conservados de forma a que permitam a identificação dos seus titulares apenas 

durante o período necessário;

• Tratados de forma a que garantam a segurança, incluindo a proteção contra o 

tratamento não autorizado ou ilícito e contra a perda, destruição ou danificação 

acidental;

• Tratados (utilizados) apenas se o titular tiver dado o seu consentimento explícito para 

uma ou mais finalidades específicas.

Na recolha de dados informe claramente o utilizador dos termos e políticas de 

privacidade e da finalidade de utilização da informação, através de opções seleccionáveis 

pelo utilizador, que não poderão estar seleccionadas por defeito. Terá de ser o utilizador a 

tomar a acção de seleccionar essas opções, dando assim o seu consentimento explícito.

COMO É QUE A MAGAWORKS O 
PODE AJUDAR NESTE PROCESSO?
Na MAGAWORKS procuramos informar os nossos clientes da melhor forma que 

sabemos e, pode pedir a nossa ajuda sempre que precisar dentro do âmbito do nosso 

trabalho.

Mas tenha consciência que não fornecemos conselhos legais. Apenas procuramos 

informá-lo das melhores práticas que sabemos serem correctas.

Podemos:

• Analisar o que tem implementado online, de forma a ter conhecimento dos dados 

que recolhe dos seus utilizadores, nomeadamente através de cookies ou outras 

ferramentas de acompanhamento.

• Ajudá-lo a compreender e configurar as ferramentas como o Mailchimp, de forma a 

que a sua organização possa ir ao encontro dos requisitos legais que considerar serem 

necessários implementar

Desta forma poderá tomar uma decisão informada do que pretende implementar ou 

remover nas suas aplicações online, e compreender as informações que terá de dar aos 

utilizadores que navegam no seu site e preenchem formulários. Desta forma pode tomar 

melhores decisões.

A MAGAWORKS pode apenas ajudá-lo a implementar todas as alterações que entender 

nas suas aplicações online e acrescentar todas as informações legais que considerar 

necessárias.
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O QUE É NECESSÁRIO?

• Primeiro informar-se melhor sobre todos os pontos referidos.

• Rever outras opções que utiliza online e integrações no seu website: Ligações ao 

analytics, Facebook Ads, Lojas online, Google web remarketing entre outros.

• Saber que cookies regista no seu site e diferentes tipos de informações que são 

recolhidas e actividades que regista dos utilizadores. Deverá ter conhecimento das 

funcionalidades que utiliza e informar os utilizadores deste tipo de registos.

• Rever a sua política de privacidade e disponibilizá-la a todos os utilizadores.

• Rever todos os seus formulários e ver se estão em conformidade com o novo 

regulamento ou que alterações necessita implementar.

• Rever todos os dados que detém e se ainda têm suporte legal ou legítimo, ou se 

necessita renovar o consentimento e autorização para o tipo de tratamento que faz 

desses dados.

• Em relação a anúncios em redes online em particular, deverá informar os utilizadores, 

para a transferência de dados para as respectivas plataformas (Facebook, Google, 

Instagram, etc).

A SUA ORGANIZAÇÃO TEM DE 
ESTAR EM CONFORMIDADE COM 
O RGPD? 
Deverá procurar apoio legal sobre estas questões, não só no que diz respeito às 

comunicações de marketing mas a toda a organização, para compreender por inteiro o 

âmbito deste novo regulamento e quais as suas obrigações. Eventualmente já pode estar 

em conformidade a alguns níveis e outros não.

Em termos gerais, se é uma organização da UE terá de seguir o novo regulamento 

sobre privacidade de dados pessoais que detém de pessoas da UE e segurança no 

processamento desses dados. Mesmo que apenas esteja a recolher emails. 

Nada do que aqui é referido se aplica a uma organização em particular e existem 

diferentes níveis de aplicação. Tudo o que aqui referimos, não implica que os contactos 

e permissões que detém deixem de ter um suporte legítimo e legal. Terá de se informar 

com quem de direito.
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Link úteis:

Sobre a Legislação:

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-

protection-regulation-gdpr/lawful-basis-for-processing/consent/

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-

protection-regulation-gdpr/individual-rights/

Sobre o Mailchimp:

https://kb.mailchimp.com/binaries/content/assets/mailchimpkb/us/

en/pdfs/mailchimp_gdpr_sept2017.pdf

Contratos: Processor e Controllers

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-

protection-regulation-gdpr/accountability-and-governance/

contracts/
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