
Resultados do quiz
Fizemos 11 perguntas. Será que todos sabem o 

essencial sobre o novo Regulamento Geral de 

Proteção de Dados? Aqui fica um resumo dos 

resultados obtidos.

6 - E quando há falhas de segurança?

Sempre que seja detetada uma falha de segurança é 

obrigatório avisar os titulares dos dados dessa falha. 

Não basta corrigi-la e manter segredo. 91% sabem disso.

Só se aplica a empresas europeias?

Não. As regras aplicam-se a todas as empresas, 

públicas ou privadas, cujos negócios envolvam 

recolha de dados de cidadãos europeus.

1 - O que significa  RGPD?

5 - É obrigatório possuir um 

registo do tratamento de dados?

2 - A quem se aplica o RGPD?

64%

4 - Preciso nomear um DPO?

A maioria 

sabe o que é o DPO.

 Talvez por sentir que 

não tem capacidade 

para agir sozinho?

A maioria julga 

que a função de 

DPO é obrigatória.

A partir de 25 

de maio, torna- 

se vinculativo o 

novo RGPD. 

Quem não 

cumprir arrisca 

multas elevadas

Data a reter

Multas elevadas

Registo de tratamento de dados

Mesmo os dados já 

existentes precisam de estar 
em conformidade com as 
novas regras. 62% sabem 

disso.

Multas elevadas para desencorajar 
qualquer falha. 4% das receitas mundiais 
relativas ao ano anterior ou €20 milhões.

97%

Este registo, além de obrigatório, é crucial caso existam 

queixas, inspeções ou seja necessário consultar o que foi 
feito com os dados recolhidos.

O que sabe sobre o 

RGPD?

7 - O que se considera como dado pessoal?

Os donos dos 
dados têm direito 

a consultar, apagar 
ou de se oporem à 

sua utilização.

98% dos inquiridos 
sabe que um dado 

pessoal é qualquer 
dado que possa 

identificar uma 

pessoa.

Rezar não será 

suficiente. É preciso 

agir para garantir que 

está a cumprir o 

Regulamento Geral de 

Proteção de Dados.

A grande 

maioria conhece  

o significado 

desta sigla.

Apesar da maioria 

acertar, ainda há 

24% a pensar que só 

se aplica aos outros.

Acertaram 
69%

Falharam 
31%

Acerta
ram 

62%

Falhara
m 

38%

Existe alguma incerteza 

sobre esta data. 65% 

acertaram mas ainda há 

35% a falhar. O que  pode 

indicar falhas quando 

chegar a hora de cumprir 
as novas regras.

3 - Quando se torna 

vinculativo?

Sinal positivo pois este é 

um dos temas sensíveis e 

a maioria está consciente 

desse facto. Mas ainda há 

31% sem saber.

SIM 

69%

Não 

31%

Certo 

62%

Errado 

38%

93%


