
 

 

  Sem Representante 
Outros Representantes 

de Proteção de Dados 
 

Sede Não aplicável Potencialmente fora da UE Irlanda, UE 

Países estabelecidos 0 1 - 3 Todos os 28 

Multa prevista no artigo 27 

€ 10,000,000 / 2% 

do volume de 

negócios global 

€0 ( a menos que os tribunais 

da UE decidam que um 
representante é necessário em 

todos os estados ) 

€ 0 

Tradução de comunicações Nenhum Nenhum DISPONÍVEL 

Cobertura da Lei de Proteção 

de Dados Holandesa 

(anterior a GDPR) 

Nenhum Nenhum INCLUÍDO 

Cobertura até GDPR (25 de 

maio de 2018) 
Nenhum Custo extra GRATIS 

 Sua empresa processa dados pessoais 

de pessoas da UE? 

 Sua empresa está sediada fora da UE, 

sem representação na UE? 

Se você respondeu "sim" a ambas perguntas, é provável que você 

precise de um Representante de Proteção de Dados em GDPR. 

Nos termos do artigo 27.º do Regulamento geral de protecção 

de dados (GDPR), uma empresa sem estabelecimento na União 

Europeia e que processa os dados pessoais de residentes da UE, 

deve nomear um Representante de Proteção de Dados na União 

Europeia para permitir que indivíduos e autoridades locais de 

proteção de dados possam ter um contato na UE. A penalidade 

em potencial no âmbito do GDPR por não nomear um 

Representante é significativa, com uma MULTA MÁXIMA DE 

€ 10.000.000 OU 2% VENDAS GLOBAL.  

Esta é uma obrigação pouco conhecida, porque a maioria das 

leis sobre o GDPR vem da UE e é dirigido a uma audiência da 

UE para a qual essa lei não se aplica. Uma vez que o papel do 

representante de proteção de dados se destina a ser visível para 

permitir o contato, ser capaz de 

identificar o não cumprimento será simples para as 

autoridades; por outro lado, a nomeação de um representante 

de protecção de dados atua como garantia visível da 

conformidade da GDPR da sua empresa.  

O grupo DPR é o principal fornecedor de serviços de 

Representação de Proteção de Dados na UE. Com sede em 

Dublin, na Irlanda, e estabelecido em todos os 28 Estados 

membros da UE, garantimos que nossos clientes tenham uma 

presença visível e eficaz na Europa. Nós fornecemos detalhes 

das comunicações que recebemos e informações sobre suas 

obrigações de resposta e, se necessário, podemos disponibilizar 

serviços de tradução de qualquer uma das 24 línguas oficiais da 

UE para o idioma escolhido. 

Acesse o site do Grupo DPR - www.dpr.eu.com - para obter maiores informações sobre se uma isencao ao Artigo 27 se aplica a sua 

empresa e detalhes do serviço de Representante de Proteção de Dados do Grupo DPR. Se você tiver dúvidas ou não tiver certeza se o 

artigo 27 se aplica à sua empresa, envie-nos um e-mail para < brazil@dpr.eu.com > ou nos acompanhe no Twitter e LinkedIn. 

Certifique-se de cumprir sua obrigação do Artigo 27 sob GDPR –  Adquira 

o servico de Representante de Proteção de Dados do Grupo DPR. 


