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A BAPCON e o RGPD 

O RGPD – Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (Regulamento (EU) nº 2016/679 de 27 

de abril de 2016 publicado no Jornal Oficial da União Europeia em 4 de maio de 2016 entra em 

vigor a 25 de maio de 2018. 

A EDIPSICO, no intuito de auxiliar os seus clientes a cumprirem as responsabilidades exigidos 

por este regulamento realizou um trabalho de adaptação e reprogramação da BAPCON para 

facilitar o cumprimento do RGPD. 

A seguir identificamos alguns desses requisitos contemplados na nova BAPCON: 

RESPONSABILIDADE (art.º 24º) 

A responsabilidade pelo cumprimento do RGPD compete ao responsável pelo tratamento o 

qual corresponde ao titular da licença BAPCON concedida pela EDIPSICO. 

O respeito pelos direitos do titular dos dados deverá ser assegurado pelo responsável pelo 

tratamento dos dados referentes aos seus clientes. 

O programa BAPCON regista a identificação do responsável pelo tratamento. 

ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS (art.º 37º) 

O responsável pelo tratamento poderá nomear um encarregado da proteção de dados para 

gerir o cumprimento do RGPD, nomeadamente o acesso aos direitos manifestados pelo titular 

dos dados. 

 O programa BAPCON regista a identificação e o contacto do encarregado de proteção de dados.

LICITUDE DO TRATAMENTO / CONDIÇÕES APLICÁVEIS AO CONSENTIMENTO 

(art.ºs 6º e 7º) 

Após ter dado o seu consentimento ao tratamento dos dados, o titular dos dados tem o direito 

de retirar o seu consentimento a qualquer momento. A retirada do consentimento não 

compromete a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado. 

Antes de dar o seu consentimento, o titular dos dados deverá ser informado desse facto. O 

consentimento deve ser tão fácil de retirar quanto de dar. 

O programa BAPCON regista a finalidade do tratamento e a data e a hora do consentimento. O 

consentimento é dado processo a processo, isto é, o consentimento dado para o tratamento dos 

dados de um processo de um determinado titular não é válido para outro processo do mesmo 

titular. 

DIREITO DE ACESSO DO TITULAR DOS DADOS (art.º 15º) 

O titular dos dados tem o direito de obter do responsável pelo tratamento a confirmação de 

que os dados pessoais que lhe digam respeito são ou não objeto de tratamento e, se for esse o 
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caso, o direito de aceder aos seus dados pessoais e a diversas informações relacionadas, 

nomeadamente, a finalidade do tratamento dos dados. 

O programa BAPCON permite ver e imprimir a ficha do titular dos dados. 

 

DIREITO DE RETIFICAÇÃO (art.º 16º) 

O titular tem o direito de obter, sem demora injustificada, do responsável pelo tratamento a 

retificação dos dados pessoais inexatos que lhe digam respeito. Tendo em conta as finalidades 

do tratamento, o titular dos dados tem direito a que os seus dados pessoais incompletos sejam 

completados, incluindo por meio de uma declaração adicional. 

O programa BAPCON permite alterar os dados contidos na ficha do titular exceto aqueles que 

por imposições legais tenham de ser conservados por um determinado período de tempo. 

 DIREITO AO APAGAMENTO DOS DADOS ‘direito a ser esquecido’ (art.º 17º) 

O titular tem o direito de obter do responsável pelo tratamento o apagamento dos seus dados 

pessoais, sem demora injustificada, e este tem a obrigação de apagar os dados pessoais, sem 

demora injustificada. Este direito não se aplica se se verificar qualquer das condições previstas 

no nº 3 deste artigo. 

O programa BAPCON regista a manifestação da vontade do titular dos dados assinalando na 

ficha respetiva tal facto, impedindo novo tratamento ou transmissão de dados. 

 DIREITO DE PORTABILIDADE DOS DADOS (art.º 20º) 

O titular dos dados tem o direito de receber os dados pessoais que lhe digam respeito e que 

tenha fornecido a um responsável pelo tratamento, num formato estruturado, de uso corrente 

e de leitura automática, e o direito de transmitir esses dados a outro responsável pelo 

tratamento sem que o responsável a quem os dados pessoais foram fornecidos o possa 

impedir. 

O programa BAPCON permite exportar o ficheiro do titular dos dados para o formato Excel, 

Word ou PDF a fim de ser fornecido a este. 
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