Dia Europeu da Protecção de Dados 2009
CNPD APRESENTA NOVIDADES
E ASSINA PROTOCOLO COM ESCOLA DE CINEMA
NO ÂMBITO DO PROJECTO DADUS

28 Janeiro * 11.30h

A Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) realiza amanhã, nas suas
instalações, pelas 11.30h, uma sessão comemorativa do Dia Europeu da Protecção de
Dados, onde anunciará algumas medidas destinadas a entidades públicas e privadas,
bem como assinará um protocolo com a Escola Superior de Teatro e Cinema, no
âmbito do Projecto Dadus.
A CNPD irá realizar um balanço do primeiro ano de aplicação do Projecto Dadus, nas
escolas portuguesas, e divulgar novas iniciativas para este ano lectivo, em particular o
lançamento de três concursos para os alunos do 2º e 3º ciclo do ensino básico: um
concurso de letras rap, um concurso de pequenos filmes e um concurso de cartazes,
todos eles sobre a temática da protecção de dados.
Ainda no âmbito do desenvolvimento do Projecto Dadus, será assinado um protocolo
entre a CNPD e a Escola Superior de Cinema e Teatro (ESTC), que prevê a realização
pelos estudantes de Cinema de obras audiovisuais sobre protecção de dados e
privacidade, a serem posteriormente utilizadas no Site e Blog do Dadus, como material
de apoio. A ESTC dinamizará a produção destas obras, como parte integrante dos
planos curriculares do Departamento de Cinema.
Serão também apresentadas medidas simplificadoras, recentemente iniciadas pela
CNPD, e que serão desenvolvidas e concretizadas durante o ano de 2009, com reflexos
muito positivos para as empresas e entidades públicas. Tais novidades passarão pela
agilização e rapidez do processo de notificação e legalização de tratamentos de dados
pessoais.
O Dia Europeu da Protecção de Dados foi instituído em 2006 pelo Conselho da Europa,
para assinalar a data de assinatura da Convenção de Protecção de Dados, em 28 de
Janeiro de 1981, o primeiro e mais relevante instrumento jurídico internacional neste
domínio.
[CNPD ‐ Rua de São Bento, 148 – Sessão no Anfiteatro no 1º andar]

