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ASSEMBIEIA NACIONAL

Lei n.° 22/11 
de 17 de Junho

Aprotecfao dos dados pessoais, da confidencialidade e da 
reserva da vida privada assume uma relevancia fundamental 
no contexto da salvaguarda dos direitos fundamentais dos 
cidadaos, reconhecidos pela Declaragao Universal dos 
Direitos do Homem e pela Carta Africana dos Direitos 
do Homem e dos Povos.

A consagragao, na Constituifao da Republica de Angola, 
do direito a reserva da vida privada e da possibilidade do 
recurso a providencia «habeas data» representa manifesta- 
mente um grande passo na adopqao de um quadro legislative 
nesta materia.

O direito a privacidade traduz-se tambem no respeito pela 
reserva da vida privada dos cidadaos face ao tratamento de 
dados pessoais que lhes digam respeito. Muito embora tal 
tratamento tenha um papel relevante para a melhoria do bem- 
-estar dos cidadaos e para o progresso economico num con
texto de dinamiza5ao e de desen volvi men to de uma maior 
variedade de servifos, nomeadamente no ambito das tecno- 
logias e da sociedade da informacao, ha que assegurar que 
o mesmo seja efectuado num contexto de respeito pela sua 
privacidade.

A Assembieia Nacional aprova, por mandato do povo, nos 
termos do n.° 2 do artigo 165.° e da alfnea d) do n.° 2 do 
artigo 166.°, ambos da Constituiijao da Republica de Angola, 
a seguinte:

LEI DA PROTECgAO DE DADOS PESSOAIS

CAPITULO I 
Disposi9oes Gerais

ARTIGO 1°
(Objecto)

A presente lei tem por objecto estabelecer as regras jurf- 
dicas aplicaveis ao tratamento de dados pessoais com o 
objectivo de garantir o respeito pelas liberdades publicas e 
os direitos e garantias fundamentais das pessoas singulares.

ARTIGO 2“
(Ambito de apiica^ao objeetiva)

A presente lei aplica-se ao tratamento de dados pessoais 
efectuado por meios total ou parcialmente automatizados, 
bem como ao tratamento por meios nao automatizados de
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dados pessoais contidos em ficheiros manuals ou a estes 
destmados

ARTIGO 3 °
(Ambito de aplica^ao subjectiva e terntorial)

1 Estao sujeitos a presente lei os tratamentos de dados 
pessoais efectuados por qualquer pessoa e entidade do sector 
publico, pnvado ou cooperative

2 A presente lei aplica-se ao tratamento de dados pes
soais efectuado

a) por responsavel pelo tratamento sedeado na Repu
blica de Angola,

b) no ambito das actividades do responsavel pelo tra
tamento estabelecido na Republica de Angola, 
amda que o refendo responsavel nao tenha a sua 
sede em temtono angolano,

c) fora da Republica de Angola, em local onde a
legislagao angolana seja aplicavel por forca do 
direito mternacional publico ou pnvado,

d) por responsavel pelo tratamento que, nao estando
estabelecido na Repdbhca de Angola, recorra, 
para o tratamento de dados pessoais, a meios 
situados em temtono angolano

3 Para os efeitos da almea d) do numero anterior, consi- 
dera-se que o responsavel pelo tratamento recorre a meios 
situados em temtono angolano quando as opera9oes de tra
tamento dos dados pessoais sao realizadas com, ou os dados 
pessoais sao alojados em, meios situados em temtono ango
lano, bastando, para efeitos da presente lei, a mera utiliza9ao 
de tais meios para a recolha, registo ou transito dos dados 
pessoais no temtono da Republica de Angola

4 No caso da almea d) do n ° 2 do presente artigo, o 
responsavel pelo tratamento deve designar, mediante comu- 
mca9ao a Agencia de Protecgao de Dados, um representante 
estabelecido na Republica de Angola que se lhe substitua 
em todos os seus direitos e obnga9oes sem prejufzo da sua 
propria responsabilidade

ARTIGO 4°
(Exclusoes)

1 A presente lei nao se aplica ao tratamento de dados 
pessoais efectuado por pessoa singular no exercfcio de 
actividades exclusivamente pessoais ou domesticas

2 Sem prejufzo do disposto em legisla9ao especial, fica 
amda exclufdo da presente lei o tratamento de dados pessoais 
nas segmntes circunstancias

a) O tratamento de dados pessoais no ambito das
regras legais aplicaveis ao segredo e seguran9a 
de Estado, bem como ao segredo de justuja,

b) O tratamento de dados pessoais dos membros das
For9as Armadas Angolanas pelas umdades, esta- 
belecimentos e orgaos militares ou outros sob 
tutela do departamento ministerial responsavel 
pelas For9as Armadas

ARTIGO 5"
(Defmicoes)

Para efeitos da presente lei, entende-se por

a) consentimento do titulai dos dados qualquer mani-
festaqao de vontade livre, especffica, explfcita e 
mformada, mdependentemente do suporte, no 
qual o titular dos dados autonza o seu tratamento,

b) dados pessoais qualquer mformaqao, seja qual for
a sua natureza ou suporte mclumdo imagem e 
som, relativa a uma pessoa singular identificada 
ou identificavel (titular dos dados) E conside- 
rada identificavel a pessoa que possa ser identifi
cada, directa ou mdirectamente, designadamente 
por referenda a um numero de identifica9ao ou 
a combma9ao de elementos especfficos da sua 
identidade ffsica, fisiologica, psfquica, econo
mica, cultural ou social,

c) dados sensiveis os dados pessoais referentes a con-
vic9oes filosoficas ou polfticas, filia9ao partida- 
ria ou smdical, fe rehgiosa, vida privada, ongem 
racial ou etnica, saude e vida sexual, mcluindo 
os dados geneticos,

d) destmatano a pessoa singular ou colectiva, a auto-
ridade publica ou qualquer outro orgamsmo a 
quern sejam comumcados dados pessoais, mde
pendentemente de se tratar ou nao de um terceiro,

e) ficheiro de dados pessoais (ficheiro) qualquer con-
junto estruturado de dados pessoais, mdepen
dentemente da sua forma ou modalidade de 
cnagao, orgamza9ao, conserva9ao e acesso aos 
dados, quer seja centralizado, descentralizado ou 
repartido de modo funcional ou geografico, 

ftfontes acessiveis pubheamente os ficheiros que se 
destmem a informa9ao ao publico e se encontrem 
abertos a consulta publica ou a terceiro com 
mteresse legftimo, e cuja consulta nao esteja 
sujeita a restrupoes, salvo ao pagamento de um 
valor pecumano acessfvel Sao consideradas 
fontes acessiveis pubheamente, sem prejufzo de 
outros ficheiros que reunam os requisites indica- 
dos, os dianos e boletms oficiais, os meios de
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comumcagao social, as guias telefomcas nos ter- 
mos da legislagao aplicavel e as hstas de pessoas 
que pertencam a um determmado grupo profis- 
sional e que contenham apenas o seu nome, 
titulo, profissao, actividade, grau academico e 
morada,

g) mte>conexao de dados forma de tratamento de
dados pessoais que consiste na possibilidade de 
relacionamento dos dados de um ficheiro com os 
dados de outro(s) ficheiro(s), mantido(s) por 
outro(s) responsavel(is) ou pelo mesmo respon
savel para outras finalidades,

h) mensagens pubhcitanas qualquer forma de comu-
rucagao feita por pessoas ou entidades do sector 
publico ou pnvado, no ambito de uma actividade 
comercial, industrial, artesanal ou liberal, com o 
objectivo directo ou mdirecto de promover, com 
vista a sua comercializagao ou alienagao, quais- 
quer bens ou servicos ou promover ideias, pnn- 
cfpios, miciativas ou mstituicoes,

i) responsavel pelo tratamento a pessoa singular ou
colectiva, a autondade publica ou qualquer outro 
organismo que, mdividualmente ou em conjunto 
com outrem, determine as finalidades e os meios 
de tratamento dos dados pessoais Sempre que 
as finalidades e os meios de tratamento sejam 
determmados por disposigoes legislativas, regu- 
lamentares ou outras, o responsavel pelo trata
mento deve ser mdicado no respectivo diploma,

j) sectoi cooperativo as cooperativas e entidades de
natureza mutualista, bem como outras mdicadas 
em legislacao propria,

k) sectoi pnvado as pessoas smgulares e colectivas
pnvadas,

/) sectoi publico o Estado, os orgamsmos da admi- 
nistragao publica, os orgaos de prevengao, mves- 
tigagao e repressao cnmmal e os tnbunais, 

m) subcontratado a pessoa singular ou colectiva, a 
autondade publica ou qualquer outro organismo 
que trate os dados pessoais por conta do respon
savel pelo tratamento ao abngo de uma relagao 
contratual estabelecida com este,

«) terceiro a pessoa singular ou colectiva, a auton
dade publica ou qualquer outro organismo que, 
nao sendo o titular dos dados, o responsavel pelo 
tratamento, o subcontratado ou outra pessoa 
sob autondade directa do responsavel pelo trata
mento ou do subcontratado, tenha acesso e esteja 
habilitado a tratar os dados, 

o) tratamento de dados pessoais (tratamento) qual
quer operacao ou conjunto de operacoes efectua-

das sobre dados pessoais, com ou sem meios 
autonomizados, tais como a recolha, o registo, a 
orgamzagao, a conservagao, a adaptagao ou alte- 
ragao, a recuperacao, a consulta, a utilizagao, a 
comumcagao por transmissao, por difusao ou por 
qualquer outra forma de colocagao a disposigao, 
com comparagao ou mterconexao, bem como o 
bloqueio ou destruigao

CAPITULO II
Tratamento de Dados Pessoais

SEcgAo i
Principios Gerais

ARTIGO 6 °
(Principio da transparency)

1 O tratamento de dados pessoais deve processar-se de 
forma transparente, em estnto respeito pelo pnncfpio da 
reserva da vida privada, bem como pelos direitos, liberdades 
e garantias publicas fundamentals previstos na Constituigao 
da Republica de Angola e na presente lei

2 Para efeitos do disposto no numero anterior, os dados 
pessoais devem nomeadamente ser conservados de forma a 
permitir o exercfcio aos seus titulares dos direitos de acesso, 
mformagao, rectificagao, cancelamento e oposigao, conforme 
disposto na presente lei

ARTIGO 7°
(Principio da licitude)

1 O tratamento de dados pessoais deve ser efectuado 
de forma lfcita e leal, com respeito pelo pnncfpio da boa-fe

2 O tratamento de dados pessoais que conduza a uma 
discnmmacao arbitrana e ilfcita em relagao ao seu titular e 
considerado contrano ao pnncfpio da boa-fe

ARTIGO 8"
(Principio da proporcionahdade)

Os dados pessoais sujeitos a tratamento devem ser perti- 
nentes, adequados e nao excessivos relativamente as finali
dades que legitimaram a sua recolha e tratamento

ARTIGO 9°
(Principio da finahdade)

1 Os dados pessoais devem ser recolhidos e tratados para 
finalidades, determmadas, explfcitas e legftimas de acordo 
com o defimdo em diploma propno

2 E proibido o tratamento de dados pessoais para fins 
distmtos ou mcompatfveis com aqueles que ongmaram a sua 
recolha e tratamento, salvo se
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a) o titular dos dados tiver dado o seu consentimento
expresso,

b) o tratamento tenha fins histoncos ou estatxsticos e
os dados sejam anommizados para este efeito,

c) o tratamento tenha por object)vo a prevencao,
mvestigagao e repressao criminal, ou a seguranca 
nacional, nos termos admitidos por legislacao 
especffica, desde que nao devam prevalecer os 
direitos, liberdades e garantias dos titulares dos 
dados

ARTIGO 10°
(Principio da reracidade)

1 Os dados pessoais sujeitos a tratamento devem ser
exactos .

2 Devem ser adoptadas as medidas adequadas para asse- 
gurar que dos dados total ou parcialmente mexactos ou 
incompletos sejam apagados ou rectificados, de forma a 
que correspondam a situagao actual e concreta do seu titular

ARTIGO 11 °
(Principio da duragao do periodo de conservagao)

1 Os dados pessoais devem ser conservados de forma a 
permitir a identificagao dos seus titulares apenas durante o 
periodo necessano a prossecugao das finalidades que ongi- 
naram a sua recolha ou tratamento, devendo ser posterior- 
mente elirmnados ou tornados anommos

2 A conservagao de dados pessoais para fins histoncos, 
estatfsticos, de mvestigagao criminal e de seguranga nacional 
pode ser autonzada pela Agencia de Protecgao de Dados por 
periodo supenor mediante requenmento do responsavel pelo 
tratamento

SECfAO n
Requisites para o Tratamento de Dados Pessoais

ARTIGO 12°
(Requisites gerais para o tratamento de dados pessoais)

1 Salvo disposigao legal em contrano, o tratamento de 
dados pessoais so pode ser efectuado venficadas as seguin- 
tes circunstancias

a) consentimento mequfvoco e expresso do seu titu
lar,

b) notificaqao a Agencia de Protecgao de Dados

2 Sem prejufzo do disposto no artigo 25 °, o consenti
mento do titular dos dados e dispensavel quando o tratamento 
for necessano para

a) execugao de contrato ou contratos em que o titular
dos dados seja parte ou de diligencias previas a 
formagao do contrato ou declaragao negocial 
efectuadas a seu pedido,

b) cumprimento de obrtgagao legal a que o respon
savel pelo tratamento esteja sujeito,

c) protecgao de mteresses vitais do titular dos dados,
pelo seu representante legal se aquele estiver 
ffstca ou legalmente mcapaz de dar o seu con
sentimento,

d) execugao de uma missao de mteresse publico ou no
exercfcio de autondade publica em que esteja 
mvestido o responsavel pelo tratamento ou um 
terceiro a quem os dados sejam comumcados,

e) prossecugao de mteresses legftimos do responsavel
pelo tratamento ou de terceiro a quem os dados 
sejam comumcados, desde que nao devam pre
valecer os mteresses ou os direitos, liberdades e 
garantias do titular dos dados

ARTIGO iv
(Requisites especificos para o tratamento de dados sensfveis)

1 Salvo disposicao em contrano, o tratamento de dados 
pessoais so pode ser efectuado venficadas as segumtes 
circunstancias

a) disposigao legal que permita tal tratamento,
b) autorizacao da Agencia de Protecgao de Dados,

a qual so pode ser concedtda, venficada pelo 
menos uma das segumtes condicoes

i) o tratamento dos dados a serem efectuados 
com o consentimento mequfvoco, expresso e 
escnto do seu titular ou do seu representante 
legal,

u) o tratamento dos dados ser efectuado com o 
consentimento mequfvoco e expresso do titu
lar por fundacao, associagao ou orgamsmos 
sem fins lucrativos de caracter politico, filo- 
sofico, religioso ou smdical, no ambito das 
suas actividades legftimas, sob condigao de o 
tratamento respeitar apenas aos membros 
desse organismo ou as pessoas que com ele 
mantenham contactos periodicos ligados as 
suas finalidades, e de os dados nao serem 
comumcados a terceiros sem o consentimento 
mequfvoco e expresso dos seus titulares, 

m) necessidade de proteger mteresses vitais do 
titular dos dados ou de uma outra pessoa e o 
titular dos dados estiver fisica ou legalmente 
mcapaz de dar o seu consentimento,
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iv) os dados em causa serem mamfestamente 
tornados publicos pelo seu titular, desde que 
se possa legitimamente deduzir das suas 
declaracoes o consentimento para o trata
mento dos mesmos,

v) o tratamento dos dados ser necessano a decla- 
ragao, exercfcio ou defesa de um direito em 
processo judicial e for efectuado exclusiva- 
mente com essa fmalidade,

vi) o tratamento dos dados for, por motivos de m-
teresse publico, mdispensavel ao exercfcio de 
atnbuigoes legais ou estatutanas do responsa
vel, mcluindo para o exercfcio das actividades 
de mvestigagao das autondades judiciais, po- 
liciais e admimstrativas no ambito das suas 
competencias .

2 O tratamento de dados sensfveis que decorra de dispo
sigao legal deve ser notificado a Agencia de Protecgao de 
Dados

3 O tratamento de dados sensfveis deve ser efectuado 
com garantias de nao discnmmagao e mediante adopgao das 
especiais medidas de seguranga

ARTIGO 14°

(Requisites especfficos para o tratamento de dados sensiveis 

de saude e da vida sexual)

1 Sem prejufzo do disposto no artigo antenor e em legis- 
lagao especial, o tratamento de dados pessoais referentes a 
saude e a vida sexual, mcluindo os dados geneticos, os quais 
sao considerados dados sensfveis, so pode ser efectuado 
venficadas as segumtes circunstancias

a) consentimento mequfvoco, expresso e escrtto do
seu titular ou do seu representante legal, e/ou

b) autonzagao da Agencia de Protecgao de Dados

2 O tratamento dos dados indicados no numero anterior 
e permitido sem o consentimento do titular dos dados, 
quando for necessano para efeitos de medicma preventiva. 
de diagnostico medico, de assistencia medica consentida, 
de gestao e estatfstica de servicos de saude ou quando se trate 
de uma emergencia medica ou justificada pelo mteresse 
publico

3 O tratamento de dados da saude e da vida sexual deve 
ser efectuado por um profissional de saude com registo na 
ordem profissional correspondente, obngado a cumprir o 
dever de sigilo profissional

ARTIGO 15°

(Requisites especfficos para o tratamento de dados relativos a activi

dades ihcitas, crimes e contravengoes)

1 O tratamento de dados pessoais relativos a pessoas sus- 
peitas de actividades ilfcitas, mfracgoes penais, contraven- 
goes e de aplicacao de penas, medidas de seguranga, multas 
e sangoes acessorias, os quais sao considerados dados sensf
veis, so pode ser efectuado por autondade publica, venfica
das as segumtes circunstancias

a) disposigao legal que permita tal tratamento por
autondades com competencia especffica, em res
peito das normas procedimentais e de protecgao 
de dados previstas por lei e mediante previo 
parecer da Agencia de Protecgao de Dados, ou

b) autonzagao da Agencia de Proteccao de Dados, a
qual so pode ser concedida quando tal tratamento 
for necessano a execugao de finalidades legfti- 
mas do seu responsavel e sejam observadas as 
normas de protecgao de dados e de seguranga da 
mformagao

2 Sem prejufzo do disposto em legislagao especffica, o 
tratamento de dados pessoais para fins de mvestigagao poli
cial deve limitar-se ao necessano para o cumpnmento de 
finalidades de prevengao geral e especial ou repressao de uma 
mfracgao determmada, nos termos da presente lei e de legis
lagao especial

ARTIGO 16°
(Requisitos especfficos para o tratamento de dados de credito 

e de solvabihdade)

1 Sem prejufzo do disposto no n 0 2 do presente artigo, 
o tratamento de dados pessoais relativos ao credito e solva- 
bilidade so pode ser efectuado venficadas as segumtes 
circunstancias, salvo se a mformagao for obtida de fontes 
acessiveis pubheamente em respeito das suas condigSes de 
consulta e utilizagao

a) consentimento mequfvoco e expresso do titular dos
dados,

b) autonzagao da Agencia de Proteccao de Dados

2 O tratamento de dados de credito e solvabilidade rela
tivos ao cumpnmento e meumpnmento das obngagoes 
creditfcias pelo responsavel esta sujeito a

a) notificagao ao titular de que os seus dados constam 
do ficheiro de devedores do responsavel, 
devendo tal notificagao ser efectuada num prazo
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de sessenta dias apos insergao dos dados em tais 
ficheiros,

b) autonzacao da Agencia de Protecgao de Dados 

ARTIGO 17 ’

(Requisites especificos para o tratamento de dados em sistemas 

de videovigilancia e outros meios de controio electromco)

1 O tratamento de dados pessoais no ambito da mstala- 
gao de sistemas de videovigilancia e outras formas de capta- 
gao, tratamento e difusao de sons e imagens que permitam 
identificar pessoas, mcluindo os sistemas de vigilancia elec- 
tromca rodoviana, esta sujeito ao disposto no artigo 13 °

2 O responsavel pelo tratamento deve dispombilizar, nos 
locals com sistemas de videovigilancia, mformagao relativa 
a existencia dos mesmos, a captacao de som e de imagem e 
ao nome do responsavel pelo tratamento dos dados, seu 
enderego, numero de telefone e e-mail

3 As regras aplicaveis a mstalagao de sistemas de video- 
vigilancia e ao tratamento de dados recolhidos neste ambito 
constarao de legislagao especial

ARTIGO 18 °

(Requisites especificos para o tratamento de dados para fins 

de pubhcidade por via postal)

1 O tratamento de dados pessoais para fins de envio de 
mensagens publicitanas enderecadas para o domicfbo, por 
via postal ou por distnbuigao directa, e pemntido mediante 
notificagao a Agencia de Protecgao de Dados, excepto 
quando o destinatano se tenha expressamente oposto ao 
tratamento e utilizacao dos seus dados para esta fmahdade

2 Para os efeitos do disposto no numero anterior, o titu
lar deve ter acesso a meios que lhe permitam a qualquer 
momenta recusar, sem onus, gratuitamente e mdependen- 
temente de justa causa, o envio dessa publicidade para o 
future

3 Em caso de oposigao, as entidades que promovam o 
envio de mensagens publicitanas para o domicfho por via 
postal ou por distnbuigao directa devem manter uma ksta de 
titulares que mamfestaram a sua oposigao ao envio de tais 
mensagens

4 O tratamento de dados para os fins previstos no n ° 2 
antenor nao requer notificagao a Agencia de Protecgao de 
Dados, nem consentimento dos titulares dos dados

5 Com vista a maior eficacia do disposto no n0 2 do pre
sente artigo, a Agencia de Protecgao de Dados apoiara a cons- 
tituigao de hstas de titulares que mamfestaram a sua oposigao 
ao envio de mensagens publicitanas

6 O responsavel pelo tratamento de dados pessoais para 
os fins constantes deste artigo deve mformar o destinatano

a) sobre a procedencia dos seus dados pessoais, no
caso de os mesmos terem ongem em fontes aces- 
sfveis ao publico,

b) de que os seus dados serao comumcados a destma-
tanos para fins de pubhcidade, caso o titular dos 
dados tenha consentido, observando-se nesse 
caso os requisites aplicaveis a comumcagao de 
dados constantes do artigo 21 °,

c) sobre a identidade do responsavel pelo tratamento,
sendo proibido o envio de publicidade por via 
postal ou distnbuigao directa ocultando ou dissi- 
mulando a identidade da pessoa em nome de 
quem e efectuada a comumcagao

ARTIGO 19°

(Requisites especificos para o tratamento de dados para 

fins de publicidade por via electromca)

1 O tratamento de dados pessoais para fins de envio de 
mensagens publicitanas enderegadas por meios electronicos, 
nomeadamente por via de aparelhos de chamada automatica, 
aparelhos de telecdpia ou por correio electromco, esta sujeito 
aos segumtes requisites

a) consentimento mequfvoco e expresso do destmata-
no de tais mensagens,

b) notificagao a Agencia de Protecgao de Dados

2 O tratamento de dados pessoais para os fins previstos 
no numero antenor pode ser efectuado sem o consentimento 
do titular dos dados nas segumtes circunstancias

a) quando as mensagens sejam enviadas ao titular dos
dados enquanto representante, trabalhador ou 
colaborador de uma pessoa colectiva,

b) quando as mensagens sejam enviadas pela Admi-
mstragao Publica atraves do sistema de govema- 
gao electromca do Executivo Angolano,

c) quando as mensagens sejam enviadas a pessoas sm-
gulares com quem o fomecedor do produto ou o 
prestador do servigo tenha celebrado antenor- 
mente transacgSes, se aquele tiver sido explicita- 
mente oferecida a possibihdade de o recusar por
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ocasiao da transacgao realizada e se nao implicar 
para o destinatano dispendio adicional ao custo 
do servico de telecomunicagoes

3 No caso previsto no numero antenor, o titular dos 
dados tem o direito de se opor ao seu tratamento para os fins 
constantes deste artigo

4 Para os efeitos do disposto no numero antenor, o titu
lar deve ter acesso a meios que lhe permitam a qualquer 
momento recusar, sem onus, gratuitamente e mdependente- 
mente de justa causa, o envio dessa publicidade para o futuro

5 Em caso de oposicao, as entidades que promovam o 
envio de mensagens publicitanas devem manter uma hsta 
actualizada, por si ou por organismos que as representem, de 
titulares que mamfestaram a sua oposigao ao envio de tais 
mensagens

6 O tratamento de dados para os fins previstos no n ° 2 
antenor nao requer notificagao a Agencia de Protecgao de 
Dados, nem consentimento dos titulares dos dados

7. Com vista a maior eficacia do disposto no n ° 2 do pre
sente artigo, a Agencia de Proteccao de Dados apoia a cons- 
tituigao de listas de titulares que manifestem a sua oposigao 
ao envio de mensagens publicitanas

8 O responsavel pelo tratamento de dados pessoais para 
os fins constantes deste artigo deve mformar o destinatano

a) sobre a procedencia dos seus dados pessoais, no
caso de os mesmos terem ongem em fontes aces
siveis ao publico;

b) de que os seus dados serao comumcados a destma-
tanos para fms de marketing directo ou utiliza- 
dos por conta de terceiros, caso o titular dos 
dados tenha consentido. observando-se nesse 
caso os requisites aplicaveis a comumcagao de 
dados constantes do artigo 21 °,

c) sobre a identidade do responsavel pelo tratamento,
sendo proibido o envio de publicidade ocultando 
ou dissimulando a identidade da pessoa em nome 
de quem e efectuada a comumcagao

ARTIGO 20°

(Requisites especificos para a gravagao de chamadas)

1 A gravaqao de chamadas e admitida quando realizada 
no ambito de praticas comerciais lfcitas, para o efeito de 
prova de uma transaccao comercial, desde que

a) o titular dos dados tenha dado previamente o seu
consentimento expresso e mequfvoco a gravagao, 
devendo esta miciar com o registo do consenti
mento,

b) a Agencia de Protecgao de Dados tenha autonzado
tal tratamento

2 Exceptua-se da necessidade de consentimento do titu
lar dos dados e da autonzagao previa da Agencia de Protec
gao de Dados, as gravagSes de comumcagdes de e para 
servigos publicos destmados a prover situagoes de emergen- 
cia de qualquer natureza

3 No caso previsto no numero anterior, o tratamento de 
dados esta sujeito a notificagao previa a Agencia de Protec
gao de Dados

seccao m

Comumcagao e Interconexao de Dados Pessoais

ARTIGO 21 °

(Comumcagao de dados)

A comumcagao de dados pessoais pelo responsavel a um 
destinatano esta sujeito as segumtes regras

a) se os dados pessoais forem comumcados ao desti
natano para efeitos de prossecugao de finalida
des proprias deste, o destinatano sera conside- 
rado tambem responsavel pelo tratamento dos 
mesmos, devendo cumpnr as disposigoes legais 
que lhe sao aplicaveis,

b) se os dados pessoais forem comumcados ao desti
natano para efeitos de prossecugao das fmali- 
dades do responsavel que comunica os dados 
tratando o destinatano os dados em nome e em 
representacao do responsavel, o destinatano e 
considerado um subcontratado, devendo cumpnr 
as disposicoes legais que lhe sao aplicaveis,

c) se os dados pessoais forem comumcados ao desti
natano nao se venficando nenhuma das condi- 
g5es constantes dos pontos antenores nem 
estando este sob autondade directa do respon
savel pelo tratamento ou de subcontratado, o 
destinatano sera considerado um terceiro

ARTIGO 22°

(Comumcagao de dados a responsavel pelo tratamento ou a terceiro)

1 A comumcagao de dados a destinatano que seja tam
bem responsavel pelo tratamento ou que seja um terceiro so 
pode ser efectuada venficadas as segumtes circunstancias
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a) consentimento mequivoco e expresso do titular dos
dados,

b) notificagao a Agencia de Protecgao de Dados

2 A comumcagao de dados nao esta sujeita ao previo con
sentimento do titular quando

a) a comumcagao decorra de lei ou de decisao judi
cial,

b) os dados tenham sido recoihidos de fontes acessi
veis pubheamente em respeito das suas condi- 
goes de consulta e utilizagao, aplicaveis a tais 
fontes,

c) a comumcagao de dados seja necessana para a exe
cugao de contrato ou contratos em que o titular 
dos dados seja parte ou de' diligencias previas a 
formagao do contrato ou declaragao negocial 
efectuadas a seu pedido,

d) a comumcagao de dados seja necessana para o cum
pnmento de obngacao legal a que o responsavel 
pelo tratamento que transmtte os dados ou o des
tinatano estejam sujeitos, como sucede se a 
comumcagao tiver por finalidade o exercfcio das 
actividades atnbufdas aos Tribunals (mcluindo o 
Tnbunal de Contas), ao Mmisteno Publico, ao 
Provedor de Justica e aos orgaos de defesa e 
seguranga do Estado Angolano,

e) se venfiquem as condicoes que legitimam o trata
mento de dados pessoais sem consentimento do 
titular, nos termos dos artigos 12 ° a 20 ° da pre
sente let

3 A comumcagao dos dados de credito e solvabilidade 
entre mstituigoes bancanas e as autondades judiciais e de 
mvestigagao e mstrugao criminal pode ser feita sem o previo 
consentimento do titular dos dados, mediante autonzagao 
previa da Agencia de Proteccao de Dados

ARTIGO 23°

(Comumcagao de dados a subcontratado)

1 A comumcagao de dados a subcontratado so pode ser 
efectuada venficadas as segumtes circunstancias

a) conclusao de contrato ou outro documento com
valor jundico, reduzido a esento, cujo conteudo 
estabeiega a obngagao de o subcontratado cum
pnr o disposto na presente lei e actuar de acordo 
com as mstrugoes do responsavel pelo trata
mento,

b) notificagao a Agencia de Protecgao de Dados

2 Salvo se o responsavel pelo tratamento instruir o sub
contratado em contrano, este fica sujeito as segumtes obri- 
gaedes

a) obngagao de nao comumcar os dados pessoais a
outros destmatanos,

b) obngagao de cumpnr as medidas e nfveis de segu
ranga estabelecidas na presente lei,

c) obngagao de destruir os dados pessoais ou de devol-
ve-los ao responsavel pelo tratamento finda a relacao

contratual

3 O subcontratado nao pode tratar dados pessoais para 
finalidades propnas, nem os pode comumcar a outros desti- 
natanos em desrespeito do numero antenor, sob pena de, caso 
o faca, ser considerado responsavel pelo tratamento dos 
mesmos

4 O disposto neste artigo e aphcavel a qualquer operagao 
de tratamento de dados pessoais efectuada por subcontratado

ARTIGO 24°

(Interconexao de dados pessoais)

1 A interconexao de dados pessoais so pode ser efectuada 
mediante autonzagao da Agencia de Protecgao de Dados, 
salvo se estiver prevista em disposigao legal

2 A Agencia de Protecgao de Dados so autonza a inter
conexao de dados se a interconexao

a) for adequada a prossecugao das finalidades legais
ou estatutarias e dos mteresses legftimos dos res- 
ponsaveis pelo tratamento,

b) nao imphcar discnmmagao, lesao ou dimmuigao
dos direitos, liberdades e garantias fundamentals 
dos titulares dos dados, e

c) estiver rodeada de adequadas medidas e nfveis de
seguranga

SEcgAo rv

Direitos dos Titulares dos Dados

ARTIGO 25°

(Direito de mformagao)

1 Sem prejufzo do disposto em outros artigos da presente 
lei, o responsavel pelo tratamento deve dispombilizar aos 
titulares dos dados pelo menos a segumte mformagao

a) a identidade e endereco do responsavel pelo trata
mento,
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b) as finalidades do tratamento e a cnacao de um
ficheiro com a referida fmahdade,

c) os destmatanos ou categonas de destmatarios dos
dados,

d) o caracter obrigatono ou facultativo da resposta,
bem como as possfveis consequencias de nao res
ponder,

e) a existencia e condigoes do direito de acesso e de
rectificagao, actualizagao, elmunagao e oposigao,

f) as consequencias da recolha dos dados sem o con
sentimento do titular ou, em caso de mcapaci- 
dade deste, pelo seu representante legal,

g) outras mformagoes necessanas para garantir o tra
tamento ifcito de tais dados pessoais

2 Quando os dados pessoais sejam recolhidos directa- 
mente do titular dos dados, a mformagao deve ser prestada 
no momento da recolha, excepto se ja tiver sido prestada em 
momento previo

3 Caso os dados pessoais nao sejam recolhidos directa- 
mente do titular dos dados, o responsavel pelo tratamento 
deve prestar-lhe a mformagao referida no momento do 
registo dos dados ou o mais tardar no prazo de tnnta dias 
apos a sua recolha, salvo se dele ja for conhecxda

4 A mformagao deve ser prestada de maneira clara, 
precisa e objectiva em particular quando tenha como desti- 
natanos menores e pessoas com necessidades especiais

5 A obngagao de mformagao pode ser dispensada 
mediante disposigao legal ou dehberagao da Agencia de 
Protecgao de Dados, nos segumtes casos

a) por motivos de seguranca do Estado e prevengao
ou mvestigagao cnminal,

b) quando a prestagao de mformagao ao titular dos
dados se revelar impossfvel ou implicar esforcos 
desproporcionados, nomeadamente nos casos de 
tratamento de dados com finalidades estatfsticas, 
histoncas ou de mvestigagao cientffica, ou

c) quando a lei determinar expressamente o registo dos
dados ou a sua divulgagao

6 A obngagao de mformagao, nos termos do numero 
antenor, nao se aplica ao tratamento de dados efectuado para 
fins exclusivamente jomali'sticos ou de expressao artfstica ou 
literana

7 No caso de recolha de dados em redes abertas, consi- 
dera-se prestado o direito de mformagao atraves da publica-

gao e dispombilizagao de polfticas de privacidade que sejam 
de facil acesso e mcluam

a) as mformagoes descritas no n ° 1 do presente
artigo,

b) a mformacao de que os seus dados pessoais podem
circular na rede sem condigoes de seguranca, cor- 
rendo o nsco de serem vistos e utilizados por ter- 
ceiros nao autonzados

ARTIGO 26'

(Direito de acesso)

1 O titular dos dados tem o direito de obter do respon
savel pelo tratamento, livremente, sem restrigSes, demoras 
ou custos excessivos, mformagao sobre se sao ou nao trata- 
dos dados que lhe digam respeito, as finalidades desse trata
mento, as categonas de dados sobre que mcide e os 
destmatarios ou categonas de destmatarios a quem sao 
comumcados os dados

2 O responsavel pelo tratamento deve amda comumcar 
ao titular os dados especfficos objecto de tratamento, bem 
como quaisquer mformagoes disponfveis sobre a ongem des
ses dados

3 Sem prejufzo do disposto em legislagao especffica, no 
tratamento de dados pessoais relativos a seguranga do 
Estado, a prevencao ou mvestigagao criminal e ao segredo 
de justiga, o direito de acesso e exercido atraves da Agencia 
de Protecgao de Dados

4 No tratamento de dados pessoais efectuado para fins 
exclusivamente jomalfsticos, o direito de acesso e exercido 
pela Agencia de Protecgao de Dados com salvaguarda das 
normas constitucionais aplicaveis, designadamente as que 
garantem a liberdade de expressao e a liberdade de imprensa

5 Nos casos previstos nos n 3 e 4, se o acesso aos dados 
pelo seu titular puder prejudicar a seguranga do Estado, a pre
vencao ou a mvestigagao cnmmal, o segredo de justiga ou 
amda a liberdade de expressao e a liberdade de imprensa, a 
Agencia de Protecgao de Dados hmita-se a mformar o titular 
dos dados das diligencias efectuadas

6 A lei pode restnngir o direito de acesso venficadas as 
segumtes circunstancias

a) os dados nao serem utilizados para tomar medidas 
ou decisoes relativamente a pessoas determma- 
das, mas exclusivamente para fins de investiga-
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gao cientffica ou conservados sob forma de dados 
pessoais durante um periodo que nao exceda o 
necessano a fmalidade exclusiva de elaborar 
estatfsticas,

b) nao existir qualquer pengo de violacao dos direi
tos, liberdades e garantias fundamentals do titu
lar dos dados pessoais, designadamente do direito 
a reserva de mtimidade da vida pnvada

7 O direito de acesso do titular dos dados a mformagao 
sobre os dados de saude e vida sexual, mcluindo os dados 
geneticos, e exercido por mtermedio de medico escolhido 
pelo titular dos dados ou de seu representante legftimo

ARTIGO 27"

(Direito de oposigao)

0 titular dos dados tem o direito de

a) salvo disposigao legal em contrano, e pelo menos
nas situagoes refendas nas ah'neas d) e e) do 
n ° 2 do artigo 12 ° se opor em qualquer altura a 
que os dados que lhe digam respeito sejam 
objecto de tratamento quando existam razoes 
ponderosas e legftimas relacionadas com a sua 
situagao particular, devendo neste caso o respon
savel excluir do tratamento tais dados.

b) se opor ao tratamento dos seus dados em outras
circunstancias previstas na presente lei e em 
outra legislagao especffica

ARTIGO 28°

(Direito de rectiilcacao, actualizagao e elimmagao}

1 E assegurado ao titular dos dados pessoais os direitos 
de rectificagao, actualizacao ou elimmagao dos seus dados 
pessoais cujo tratamento nao cumpra o disposto na presente 
lei, nomeadamente devido ao caracter incomplete ou me- 
xacto desses dados

2 O responsavel pelo tratamento e obngado, nos termos 
da presente lei e legislagao especial, a assegurar o direito de 
rectificagao, actualizagao e elimmagao de dados num periodo 
de sessenta dias uteis

3 Se os dados objecto de rectificagao, actualizagao ou 
elimmagao tiverem sido previamente comumcados a desti
natano, o responsavel pelo tratamento fica obngado a notifi- 
car a este tal rectificagao, actualizacao ou elimmagao, salvo 
se isso for comprovadamente impossfvel, devendo o desti
natano agir em conformidade

4 No caso previsto no numero antenor, o destinatano que 
tratar os dados para os seus propnos fins ou para fins de um 
terceiro pode nao proceder a elimmagao dos dados, devendo 
neste caso tal destinatano mformar o titular dos dados desta 
situacao e confirmar se este pretende tambem rectificar, 
actualizar ou elimmar os seus dados dos ficheiros respec- 
tivos

5 O responsavel pelo tratamento deve, contudo, bloquear 
e/ou conservar os dados pessoais nos segumtes casos

a) disposigao legal ou ordem de autondade compe-
tente que obngue o responsavel pelo tratamento 
a bloquear e/ou conservar os dados por um 
determmado periodo de tempo,

b) se o bloqueamento e/ou conservacao dos dados
for necessano a prossecugao de um mte- 
resse legftimo do responsavel pelo tratamento, 
designadamente para o exercfcio de um direito 
ou para o cumpnmento de obngagoes legais,

c) se os dados esuverem a ser utilizados para efeitos de
mvestigagao cnmmal,

d) se os dados se tratarem de dados relativos ao credito
e a solvabilidade, enquanto a situagao creditfcia 
do titular nao estiver regulanzada

ARTIGO 29°

(Decisoes individuals automatizadas)

1 Qualquer pessoa tem o direito de nao ficar sujeita a 
uma decisao que produza efeitos na sua esfera juridica ou que 
a afecte de modo sigmficativo, tomada exclusivamente com 
base num tratamento automatizado de dados destinado a 
avaltar determmados aspectos da sua personalidade, desig
nadamente, a sua capacidade profissional, o seu credito, 
a confianga de que e merecedora ou o seu comportamento

2 Sem prejuizo do cumpnmento das restantes dispo- 
sigoes da presente lei, uma pessoa pode ficar sujeita a uma 
decisao tomada nos termos do numero antenor, desde que tal 
ocorra no ambito da celebragao ou da execugao de um 
contrato e sob condigao de o seu pedido de celebragao ou 
execugao do contrato ter sido satisfeito, ou de existirem 
medidas adequadas que garantam a defesa dos seus mteres
ses legftimos, designadamente o seu direito de representagao 
e expressao

3 Pode amda ser permitida a tomada de uma decisao, nos 
termos do n ° 1 deste artigo, quando a Agencia de Protecgao 
de Dados o autonze, definmdo medidas de garantia da 
defesa dos mteresses legftimos do titular dos dados
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SECgAO V 
Medidas de Seguranga

ARTIGO 30°
(Seguranga do tratamento)

1 O responsavel pelo tratamento deve por em pratica as 
medidas tecmcas e orgamzativas e estabelecer nfveis de 
seguranga adequados, para proteger os dados pessoais contra 
a destruicao total ou parcial, acidental ou ilfcita, a perda aci- 
dental, a alteragao total ou parcial, a difusao ou o acesso nao 
autonzados, fundamentalmente quando o tratamento implicar 
a sua transmissao em rede, e contra qualquer outra forma de 
tratamento ilfcito

2 As medidas de seguranga devem assegurar, atendendo 
aos conhecimentos tecmcos disponfveis e aos custos resul- 
tantes da sua aphcagao, um nfvel de seguranca adequado em 
relagao aos nscos que o tratamento apresenta e a natureza 
dos dados a proteger

3 O responsavel pelo tratamento deve elaborar um 
documento com as medidas, normas e procedimentos de 
seguranga aplicaveis ao tratamento de dados pessoais, deta- 
lhando os nfveis de seguranga, os recursos a proteger e as 
fungoes e obngagoes das pessoas com acesso aos dados, 
de acordo com as regras de seguranga

ARTIGO 31 °
(Medidas especiais de seguranca)

1 O responsavel pelo tratamento dos dados deve, relati- 
vamente aos dados indicados nos artigos 13 ° a 17 ° e no 
artigo 20 °, tomar as medidas adequadas para

a) impedir o acesso de pessoa nao autonzada aos
ficheiros e as mstalagoes utilizadas para o trata
mento desses dados,

b) impedir que os suportes de dados pessoais possam
ser lidos, copiados, alterados ou retirados por 
pessoa nao autonzada,

c) impedir a mtrodugao nao autonzada, bem como a
tomada de conhecimento, a alteragao ou a elimi- 
nagao nao autonzadas de dados pessoais msen- 
dos,

d) impedir que sistemas de tratamento automatizados
de dados possam ser utilizados por pessoas nao 
autonzadas atraves de mstalagoes de transmissao 
de dados,

e) garantir que so as pessoas autonzadas possam ter
acesso aos dados abrangidos pela autonzagao,

J) garantir a venficagao das entidades a quem possam 
ser transmitidos os dados pessoais atraves das 
mstalagoes de transmissao de dados,

g) garantir que se possa venficar a posteriori, em
prazo adequado a natureza do tratamento con- 
forme fixado em regulamentagao aplicavel a 
cada sector, quais os dados pessoais mtroduzi- 
dos, quando e por quem,

h) impedir que, na transmissao de dados pessoais, bem
como no transporte do seu suporte, os dados pos
sam ser lidos, copiados, alterados ou ehmmados 
de forma nao autonzada

2 Os sistemas devem garantir a separagao logica entre os 
dados referentes a saude e a vida sexual, mcluindo os gene- 
ticos, dos restantes dados pessoais

3 A Agencia de Protecgao de Dados pode determinar que, 
nos casos em que a circulagao em rede dos dados pessoais 
refendos nos artigos 12° e 13 ° a 17 0 possa por em nsco 
direitos, liberdades e garantias dos respectivos titulares, a 
transmissao seja cifrada

ARTIGO 32°
(Sigilo profissional)

1 Os responsaveis do tratamento de dados pessoais, bem 
como as pessoas que, no exercfcio das suas fungoes, tenham 
conhecimento dos dados pessoais tratados, ficam obngados 
a sigilo profissional, mesmo apos o termo das suas fungSes

2 Aplica-se o disposto no numero antenor aos membros 
da Agencia de Protecgao de Dados, bem como aos funcio- 
narios, agentes ou tecmcos que exergam fungoes de 
assessona a Agencia de Protecgao de Dados, mesmo apos o 
termo do mandato

3 O disposto nos numeros antenores nao exclui o dever 
do fomecimento das mformagoes obngatonas, nos termos 
legais, excepto quando constem de ficheiros orgamzados para 
fins estatfsticos

4 A violagao do sigilo profissional obriga os seus autores 
a responsabilidade cnmmal, nos termos do artigo 58 ° do 
presente diploma, sem prejufzo da responsabilidade discipli- 
nar ou civil, nos termos da lei

SECfjAo VI
Transferencia Internacional de Dados Pessoais

ARTIGO 33°
(Transferencia de dados para paises que assegurem um nive! 

de protecgao adequado)

1 A transferencia internacional de dados para pafses que 
assegurem um nfvel de protecgao adequado esta sujeita a 
notificagao a Agencia de Protecgao de Dados
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2 Entende-se que um pal's assegura um nfvel de protec
gao adequado quando o mesmo garanta, no mi'nimo, um nfvel 
de protecgao tgual ao estabelecido na presente lei

3 Cabe a Agencia de Protecgao de Dados decidir se um 
Estado assegura um nfvel de protecgao adequado, mediante 
a emissao de parecer a este respeito

4 A adequacao do nfvel de proteccao de dados num 
Estado e apreciada pela Agencia de Protecgao de Dados em 
fungao de todas as circunstancias que rodeiam a transferen
cia ou o conjunto de transferencias de dados, atendendo em 
especial a natureza dos dados, a fmalidade e a duragao do 
tratamento ou tratamentos projectados, aos pafses de destmo 
final e as regras de direito, gerais ou sectonais, em vigor no 
Estado em causa, mcluindo as regras profissionais e as 
medidas de seguranga que sao respeitadas nesse Estado

ARTIGO 34°

(Transferencia de dados para pafses que nao assegurem 

um nfvel de proteccao adequado)

1 A transferencia internacional de dados para um pafs 
que nao assegure um nfvel de protecgao adequado esta 
sujeita a autonzagao da Agencia de Protecgao de Dados, a 
qual so pode ser concedida venficada uma das segumtes 
circunstancias ou outras constantes de legislagao especffica

a) se o titular dos dados tiver dado o seu consenti
mento mequfvoco, expresso e escnto,

b) se a transferencia internacional de dados decorrer
da aplicacao de tratados ou acordos mtemacio- 
nais em que a Republica de Angola seja parte,

c) se a transferencia de dados tiver como fmalidade
exclusiva a resposta ou pedido de ajuda humam- 
tana,

d) se a transferencia de dados for necessana para a
execugao de um contrato entre o titular dos dados 
e o responsavel pelo tratamento ou de diligencias 
previas a formagao do contrato decididas a 
pedido do titular dos dados,

e) se a transferencia de dados for necessana para a
execugao ou celebragao de um contrato, no mte- 
resse do titular dos dados, entre o responsavel 
pelo tratamento e um terceiro.

f) se a transferencia de dados for necessana ou legal
mente exigida para a protecgao de um mteresse 
publico importante ou para a declaracao, o exer
cfcio ou a defesa de um direito num processo 
judicial,

g) se a transferencia de dados for necessana para pro
teger os mteresses vitais do titular dos dados, ou 
para prevencao, diagnostico ou tratamento 
medico e o titular estiver ffsica ou legalmente 
mcapaz de dar o seu consentimento,

h) se a transferencia de dados for realizada a partir de
uma fonte acessfvel pubheamente,

i) se o destinatano dos dados assegurar contratual-
mente, perante o responsavel pelo tratamento. 
um nfvel de protecgao adequado aos dados trans- 
feridos

2 Incumbe a Agencia de Proteccao de Dados determmar 
as condigoes especfficas que devem constar do contrato 
refendo na alfnea i) do numero antenor

3 No caso de transferencia internacional de dados entre 
empresas do mesmo grupo empresanal, a garantia do cum
pnmento de um nfvel de protecgao adequado pode ser 
alcangada atraves da adopgao de regras mtemas umformes 
relativas a pnvacidade e protecgao de dados cujo cumpn- 
mento seja obrigatono

seccao vn

Formahdades para Notificacao e Obten^ao de Autonzagao 

Junto da Agencia de Proteccao de Dados

ARTIGO 35 °

(Obngagao de notificagao ou de obtencao de autorizacao)

1. Sem prejuizo do disposto na presente lei, o tratamento 
de dados pessoais esta sujeito a notificagao previa a Agencia 
de Protecgao de Dados ou a autonzagao desta

2 Se for necessana mera notificagao, a Agencia de Pro
teccao de Dados deve pronunciar-se sobre o pedido do 
responsavel pelo tratamento no prazo de trmta dias apos a 
sua recepgao, fmdo o qual se entende que o tratamento 
foi devidamente notiflcado

3 A Agencia de Proteccao de Dados pode autonzar a sim- 
plificagao ou a lsengao da notificagao para determinadas 
categonas de tratamento que, atendendo a especificidade dos 
dados, nao sejam susceptfveis de por em causa os direitos, 
garantias e liberdades fundamentals dos titulares dos dados, 
e tendo em conta entenos de celendade, economia e eficien- 
cia

4 A autonzagao de lsengao deve, entre outros aspectos, 
especificar as finalidades do tratamento, os dados ou 
categonas de dados a tratar, a categona ou categonas de
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titulares dos dados, os destmatarios ou categonas de desti- 
natanos a quem podem ser comumcados os dados e o periodo 
de conservagao dos dados

5. Estao isentos de notificagao os tratamentos cuja umca 
fmalidade seja a manutengao de registos que se destmem a 
mformagao do publico e possam ser consultados pelo publico 
em geral ou por qualquer pessoa que provar um mteresse 
legftimo

6 E dispensada a obtengao de autonzagao da Agencia de 
Protecgao de Dados se o tratamento decorrer de diploma 
legal, bastando neste caso proceder a meranotificagao, salvo 
se mdicado em contrano em legislagao especffica.

ARTIGO 36° .

(Conteudo das notificaqoes e dos pedidos de autorizacao)

As notificagoes e os pedidos de autonzagao remetidos a 
Agencia de Protecgao de Dados devem conter as segumtes 
mformagoes

a) nome e enderego do responsavel pelo tratamento e,
se for o caso, do seu representante,

b) finalidades do tratamento;
c) descngao da ou das categorias de titulares dos dados

e dos dados ou categorias de dados pessoais que 
lhes respeitem,

d) destinatanos ou categorias de destmatanos a quem
os dados podem ser comumcados e em que con
digoes;

e) entidade encarregada do processamento da mfor-
magao, se nao for o propno responsavel do trata
mento;

f) eventuais mterconexoes de tratamentos de dados
pessoais;

g) tempo de conservacao dos dados pessoais;
h) forma e condigoes como os titulares dos dados

podem exercer os seus direitos,
i) transferencias de dados previstas para pafses tercei-

ros,
j) descngao geral que permita avaliar de forma preli-

mmar a adequacao das medidas tomadas para 
garantir a seguranga do tratamento

ARTIGO 37°

(Xndicacoes obrigatorias)

1. Os registos de tratamentos de dados pessoais e as 
autonzagoes da Agencia de Protecgao de Dados devem pelo 
menos indicar

a) o responsavel e, se for caso disso, o seu represen
tante,

b) as categonas de dados pessoais tratados,
c) as finalidades a que se destmam os dados e as cate

gonas de entidades a quem podem ser transmiti-
dos,

d) a forma de exercfcio do direito de acesso, de recti
ficagao, actualizagao e cancelamento,

e) eventuais mterconexoes de tratamentos de dados
pessoais,

j) transferencias de dados previstas para pafses tercei-
ros.

2 Qualquer alteragao das indicagoes constantes do 
numero antenor esta sujeita aos procedimentos previstos no 
artigo 35 °

ARTIGO 38°
(Publicidade dos tratamentos)

1 O tratamento de dados pessoais, quando deva ser 
autorizado ou notificado, consta de registo na Agencia de 
Protecgao de Dados, aberto a consulta publica.

2 O registo content as mformagoes enumeradas nas 
alfneas a) a d) e i) do artigo 36 °

3 O responsavel pelo tratamento nao sujeito a notificagao 
esta obngado a prestar, de forma adequada, a qualquer 
pessoa que o solicite, pelo menos as mformagoes mdicadas 
no n 0 1 do artigo 37 °

4 O disposto no presente artigo nao se aplica ao trata
mento de dados em fontes acessiveis pubheamente

SEcgAo vm
Disposicoes Especificas Aplicaveis ao Tratamento de Dados 

Pessoais no Sector Publico

ARTIGO 39 °
(Regra aplicave!)

O tratamento de dados pelo sector publico e cooperativo 
esta sujeito

a) ao disposto na presente lei,
b) ao disposto nas regras especificas constantes desta

seegao e de legislagao especial.

ARTIGO 40°
(Criafao, modificacao e elimmacao)

1. A criagao, modificagao e elimmagao de ficheiros da 
Administragao Publica e dos Tnbunais apenas pode ser efec-
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tuada ao abngo de disposigao legal, a qual deve conter, 
expressamente ou por remissao para diploma autonomo, a 
segumte mformagao

a) o responsavel pelo tratamento,
b) as finalidades do tratamento,
c) os processos de recolha e tratamento dos dados pes

soais,
d) a estrutura basica do ficheiro,
e) os tipos de dados pessoais mclufdos no ficheiro,
j) as comumcagoes de dados a destmatarios, caso apli-

cavel,
g) a transferencia de dados para pafses terceiros, se

aplicavel,
h) os servicos ou unidades perante os quais os titula

res dos dados podem exercer os seus direitos,
i) as medidas de seguranga aplicaveis, mcluindo

mediante a indicacao de cntenos de acesso dis- 
crimmados, caso aplicavel

2. As disposigSes legais que ditem a elimmacao de 
ficheiros devem mdicar o destmo dos mesmos ou dos seus 
dados e as medidas a adoptar para a sua destruicao

ARTIGO 41 »

(Comunicagao de dados no sector publico)

Os dados pessoais tratados por orgamsmos da Admmis- 
tracao Publica nao podem ser comumcados a outras enti
dades, orgamsmos, servigos ou outros que tenham 
competencias materials distmtas, salvo nas segumtes 
circunstancias

a) tal comumcagao e permitida por disposigao legal
ou autonzagao pela Agencia de Protecgao de 
Dados,

b) a comumcagao tenha por objecto o tratamento pos-
tenor dos dados para fins histoncos ou estatfs- 
ticos

SECgAo IX

Disposigoes (''specifiers Aplicaveis ao TVatamento de Dados 

Pessoais no Sector Pnvado e Cooperativo

ARTIGO 42°

(Regra aplicavel)

O tratamento de dados pelos sectores pnvado e coope
rative esta sujeito

a) ao disposto na presente lei, com excepcao do cons- 
tante na Seccao VIII,

b) ao disposto em legislagao especffica que regula- 
mente o tratamento de dados pessoais em certos 
sectores de actividade

ARTIGO 43”
(Tipos de ficheiros)

Os ficheiros de dados pessoais de responsaveis pelo 
tratamento do sector pnvado mcluem, entre outros, os 
segumtes

a) ficheiros de trabalhadores,
b) ficheiros de medicma de trabalho,
c) ficheiros de gestao de clientes,
d) ficheiros de entradas e safdas,
e) ficheiros de videovigilancia

CAPITULO III
Agencia de Protecgao de Dados

ARTIGO 44 °
(Natureza e composi^ao)

1 A Agencia de Protecgao de Dados e uma pessoa colec
tiva de direito publico, dotada de personalidade jundica, com 
autonomia admimstrativa, fmanceira e patrimonial, a quem 
compete, nomeadamente

a) a fiscalizagao da aplicagao das disposigoes da pre
sente lei,

b) emitir recomendagoes, onentagoes e mstrugoes
sobre as melhores praticas no tratamento de 
dados pessoais,

c) emitir parecer sobre o acesso aos documentos
nommativos,

d) emitir parecer sobre o sistema de classificagao de
documentos,

e) apreciar e decidir sobre as reclamagoes que lhe
sejam dingidas e garantir o exercfcio do direito 
de acesso, de rectificagao, actualizagao e cance- 
lamento de dados,

f) registar e publicar o registo de ficheiros de dados
pessoais,

g) garantir aos titulares dos dados pessoais a obtengao
de mformagao precisa sobre os seus direitos no 
ambito do tratamento dos seus dados,

h) orientar a aplicagao das medidas tecnicas e de
seguranga necessarias e adequadas,

0 cooperar com as autondades mtemacionais em 
matena de protecgao de dados pessoais e fiscali- 
zar os movimentos mtemacionais de dados pes
soais
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j) exercer a sua fungao sancionadora em materia de
proteccao de dados pessoais, nos termos da pre
sente lei;

k) elaborar e remeter anualmente ao Titular do Poder
Executivo um relatorio sobre o estado de aplica- 
gao da presente lei e da sua actividade;

0 emitir parecer sobre a aplicagao da presente let e 
demais actos complementares

2. A Agencia de Protecgao de Dados e composta por sete 
membros, designados do segumte modo:

a) tres cidadaos designados pelo Presidente da Repu
blica, dos quais nomeia o Presidente da Agencia,

b) tres cidadaos eleitos pela Assembieia Nacional;
c) um Magistrado Judicial eleito pelo Conselho Supe

rior da Magistratura Judicial,

ARTIGO 45 ”
(Organiza^ao e funcionamento)

A organizagao e funcionamento da Agencia de Protecgao 
de Dados sao estabelecidos por diploma do Titular do Poder 
Executivo.

ARTIGO 46 °
(Codigos de conduta)

1. A Agencia de Protecgao de Dados estimula a cnagao de 
codigos de conduta no ambito da proteccao de dados.

2. E incentivada a participagao de representantes dos 
direitos titulares dos dados na elaboragao e aplicagao dos 
codigos de conduta.

3. Os codigos de conduta devem ser registados na Agen
da de Protecgao de Dados

4. A Agencia de Protecgao de Dados pode rejeitar o 
registo de codigos de conduta quando considere os mesmos 
contrarios as disposicSes do presente diploma e demais 
legislagao aplicavel.

5. Cabe a Agencia de Protecgao de Dados emitir parece- 
res e recomendagSes para que os responsaveis pela criagao 
dos codigos de conduta efectuem as correccoes necessanas.

CAPITULO IV
Tutela Administrativa e Jurisdicional

SECgAOI
Disposigoes Gerais

ARTIGO 47 °

(Tutela administrativa e jurisdicional)

1. Sem prejufzo do direito de apresentagao de queixa a 
Agencia de Protecgao de Dados, qualquer pessoa pode, nos

termos da lei, recorrer a meios admimstrativos ou junsdicio- 
nais para garantir o cumprimento das disposigoes legais em 
materia de protecgao de dados pessoais

2. Das decisoes da Agencia de Proteccao de Dados cabe 
recurso contencioso admimstrativo.

ARTIGO 48 0

(Responsabilidade civil no tratamento de dados pessoais)

Qualquer pessoa que tiver sofrido um prejufzo moral ou 
patrimonial por uso indevido de dados pessoais, tem o direito 
de exigir a reparagao por danos sofndos por via judicial, 
cabendo ao juiz graduar a lesao objectivamente.

SECgAo II
Contravenqoes e Multas

ARTIGO 49 ”

(Direito subsidiario)

O regime sancionatorio estabelecido na presente lei nao 
prejudica a aplicagao dos regimes sancionatonos vigentes em 
legislagao especial.

ARTIGO 50°

(Dever omitido)

Sempre que a contravengao resulte da omissao de um 
dever aplicavel ao tratamento de dados pessoais, a aplicagao 
da sangao e o pagamento da multa nao dispensam o infractor 
do seu cumprimento, quando for possfvel.

ARTIGO 51 °

(Contravengoes e multas)

1. Sem prejufzo de outras sangoes que se mostrem apli
caveis, constitui contravengao pumda com as multas em 
montante equivalente a moeda nacional a seguir mdicadas a 
pratica dos segumtes actos

a) USD 75 000,00 a USD 150 000,00, no caso de.

i) mcumpnmento das obngacoes estabelecidas 
nos artigos 14.°, 15.°, 16 °, 17 °, 20.°, 30.°, 
31 ° e 32.°;

if) mcumprimento com negligencia da obngagao 
de notificagao a Agencia de Protecgao de 
Dados ou o seu cumpnmento com prestacao 
de falsas mformagoes ou com mobservancia 
do disposto na presente lei;
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in) mcumpnmento de ordem da Agencia de Pro
teccao de Dados para cessar o acesso as redes 
abertas de transmissao de dados a respon- 
saveis que nao cumpram o disposto nesta lei

b) USD 65 000,00 a USD 130 000,00, no caso de nao 
cumprimento dos prmcfpios constantes nos arti
gos 6 ° a 11 °, de nao obtencao do consentimento 
do titular dos dados para o tratamento, salvo se 
verifiquem as circunstancias que o dispensem, 
bem como de mcumprimento do disposto nos 
artigos 18 °, 19 °e 21° a 24°

2 Tratando-se de pessoas colectivas, sociedades e meras 
associagoes de facto, as contravengoes previstas no numero 
anterior sao agravadas no tnplo dos respectivos limites.

3 A tentativa e a negligencia sao pum'veis

ARTIGO 52°

(Negligencia e tentativa)

1 A negligencia e pumda nas contravengoes previstas 
no ponto it) da almea a) do artigo 51.° do presente diploma

2 A tentativa e sempre punfvel nas contravengoes 
previ stas no artigo 51.°

ARTIGO 53 °

(Aplicagao das multas)

1 A aplicagao das multas previstas na presente lei com
pete a Agencia de Protecgao de Dados.

2 A deliberagao da Agencia de Protecgao de Dados, 
depois de homologada pelo seu responsavel, constitui tftulo 
executivo, no caso de nao ser impugnada no prazo legal

3 As deliberagdes da Agencia de Protecgao de Dados sao 
publicas

ARTIGO 54°

(Receitas)

1. O montante das lmportancias cobradas, em resultado 
da aplicagao das multas. reverte para o Estado e para a Agen
cia de Protecgao de Dados.

2 As multas a apltcar pela Agencia de Protecgao de 
Dados devem ser penodicamente actualizadas

SEcgAo in
Crimes

ARTIGO 55 °

(Incumprimento das obrigagoes relativas a protecqao 

de dados pessoais)

1 Sem prejufzo das demais obrigagoes reguladas na 
presente lex, income em cnme punfvel com pena de pnsao de 
3 a 18 meses ou multa correspondente, quem

a) omitir o pedido de autonzagao a Agencia de Protec
gao de Dados;

b) fomecer falsas mformagoes na notificagao ou nos
pedidos de autonzagao para o tratamento de dados 
pessoais, ou neste proceder a modificagSes nao 
consentidas pelo presente diploma,

c) promover ou efectuar uma interconexao tiegal de
dados pessoais,

d) depois de ultrapassado o prazo que Ihes tiver sido
fixado pela Agencia de Proteccao de Dados para 
cumprimento das obrigagoes previstas na presente 
lei ou legislagao subsidiana, as nao cumpnr

2. A pena e agravada para o dobro dos seus limites quando 
se tratar de dados pessoais a que se referem os artigos 13.° a 
16.° da presente lei

ARTIGO 56 °

(Acesso indevido)

1 Quem, sem autonzagao, aceder a dados pessoais cujo 
acesso lhe esta vedado, mcorre em crime punfvel com pena 
de pnsao de 6 meses a 2 anos ou multa correspondente.

2 Sem prejufzo do numero anterior, o acesso indevido 
ocorre quando'

a) for conseguido atraves de violagao de regras tecni-
cas de seguranca,

b) tiver possibilitado ao agente ou a terceiros o
conhecimento de dados pessoais,

c) tiver proporcionado ao agente ou a terceiros, bene-
ficio ou vantagem patnmomal

3 O procedimento criminal depende de queixa

ARTIGO 57°
(Viciagao ou destruicao de dados pessoais)

1 Quem, sem a devida autorizacao, apagar, destruir, 
damficar, supnmir ou modificar dados pessoais, tomando-



I SERIE - N° 114 - DE 17 DE JUNHO DE 2011 3201

-os mutilizaveis ou afectando a sua capacidade de uso, 
mcorre em cnme punfvel com pena de prisao de 18 meses a 
3 anos ou multa correspondente.

2 A pena e agravada para o dobro nos seus limites se o 
dano produzido for particularmente grave

3 Se o responsavel pelo tratamento actuar com negli- 
gencia, a pena e de prisao ate 2 anos ou multa correspon
dente

ARTIGO 58 0
(Desobediencia qualificada)

1 Quem, depois de notificado para o efeito, nao mter- 
romper, cessar ou bloquear o tratamento de dados pessoais e 
pumdo com pena de pnsao ate 3 anos ou multa correspon
dente

2. Sem prejufzo do numero anterior mcorre na desobe
diencia qualificada, quem

a) recusar, sem justa causa, a colaboracao que con-
cretamente lhe for exigida pela Agencia de Pro
tecgao de Dados;

b) nao proceder ao apagamento, destruigao total ou
parcial de dados pessoais,

c) nao proceder a destruigao de dados pessoais, fmdo
o prazo de conservagao estabelecido

ARTIGO 59°
(Violagao do dever de sigilo)

1. Quem, estando obngado a sigilo profissional, nos ter
mos da lei, sem justa causa e sem o devido consentimento, 
revelar ou divulgar no todo ou em parte dados pessoais e 
pumdo com pena de prisao ate 18 meses ou multa corres
pondente

2 A pena e de pnsao ate 2 anos ou multa correspondente 
nos segumtes casos

a) quando a pratica do crime e praticado por funcio-
nano publico ou equiparado,

b) quando a mformacao e revelada com a mtengao de
obter qualquer vantagem patrimonial ou outro 
beneffcio ilegftimo; ou

c) quando a mformagao revelada coloque em pengo a
reputagao, a honra e consideragao ou a mtimi- 
dade da vida pnvada do titular dos dados

3. Fora dos casos previstos no numero antenor, o proce- 
dimento cnminal depende de queixa

ARTIGO 60° 
fPunicao da tentativa)

Nos cnmes previstos nas disposigoes antenores, a tenta
tiva e sempre punfvel com prisao ate 6 meses ou multa cor
respondente

ARTIGO 61 °
(Pena acessoria)

1. Conjuntamente com as multas aphcadas pode, acesso- 
namente, ser ordenada

a) aproibigao temporana ou defmitiva do tratamento,
o bloqueio, o apagamento ou a destruigao total 
ou parcial dos dados;

b) a publicidade da sentenga condenatoria,
c) a advertencia ou censura publica do responsavel

pelo tratamento.

2. A publicidade da decisao condenatona faz-se a expen- 
sas do condenado, na publicagao penodica de maior circula- 
gao, bem como atraves da afixagao de edital em suporte 
adequado, por periodo nao inferior a tnnta dias

3 A publicagao e feita por extracto de que constem os 
elementos da mfracgao e as sangoes aplicadas, bem como a 
identificagao do agente

ARTIGO 62°
(Concurso de infracgoes)

1. Se o mesmo facto constituir, simultaneamente, cnme e 
contravengao, o agente e pumdo sempre a tftulo de cnme.

2 As sangoes aplicadas as contravengoes em concurso 
sao sempre cumuladas matenalmente

CAPI'TULO V 
Disposigoes Finais

ARTIGO 63 °
(Legalizagao dos suportes existentes)

Os tratamentos de dados existentes a data da entrada em 
vigor da presente lei devem ser notificados a Agencia de Pro
teccao de Dados no prazo maximo de dois anos a contar da 
entrada em vigor da presente lei

ARTIGO 64 °

(Revogafao)

E revogada toda a legislagao que contrane a presente lei
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ARTIGO 65°

(Regulamentagao)

A presente lei deve ser regulamentada, pelo Executivo, 
no prazo de cento e vmte dias contados a partir da data da 
sua publicagao

ARTIGO 66 °

(Duvidas e omissoes)

As duvidas e omissoes resultantes da mterpretagao e 
aplicagao da presente lei sao resolvidas pela Assembieia 
Nacional

ARTIGO 67 °

(Entrada em vigor)

A presente lei entra em vigor a'data da sua publicagao

Vista e aprovada pela Assembieia Nacional, em Luanda, 
aos 24 de Maio de 2011

O Presidente da Assembieia Nacional, Antonio Paulo 
Kassoma

Promulgada, aos 8 de Junho de 2011

Publique-se

O Presidente da Republica, Jose Eduardo dos Santos

Resolugao n.° 14/11 
de 17 de Junho

Considerando que o Grupo Parlamentar do MPLA solici- 
tou ao Presidente da Assembieia Nacional a movimentagao 
de Deputados, designadamente a cessagao dos poderes de 
Deputadas substitutas e a retomada do mandato das Deputa
das na Assembieia Nacional, de modo a conformar o que 
estabelece a Constituigao da Republica de Angola e a Lei 
Orgamca do Funcionamento e do Processo Legislative da 
Assembieia Nacional,

Considerando que a solicitagao de cessagao dos poderes 
de Deputadas substitutas e a retomada dos assentos das 
Deputadas na Assembieia Nacional obedece os requisites 
estabelecidos no artigo 155 ° da Constituigao da Republica de 
Angola e do n 0 2 do artigo 7 ° da Lei n ° 6/93, de 4 de Junho 
— Lei Orgamca do Estatuto dos Deputados,

A Assembieia Nacional aprova, por mandado do povo, 
nos termos da almea l) do artigo 166 0 da Constituigao da 
Republica de Angola, a segumte resolugao

1 E aprovada a cessagao dos poderes das Deputadas 
substitutas

a) Filomena Jose Trtndade, n ° 152, da lista do
Cfrculo Eleitora! Nacional, titular do Cartao 
de Eleitor n ° 690 960 230

b) Maria Teresa de Jesus Antonio Komba, n ° 153, da
lista do Cfrculo Eleitoral Nacional, titular do 
Cartao de Eleitor n ° 1 411 360 281

2° — E aprovada a retomada dos assentos e mtegragao 
nas Comissoes de Trabalho Permanentes, nos Grupos 
Nacionais e de Amizade da Assembieia Nacional, por terem 
cessado as razoes que levaram a suspender provisoriamente 
o mandato de Deputado das segumtes Deputadas

a) Vitoria Francisco Correia da Conceigao, n ° 105, da
lista do Circulo Eleitoral Nacional, titular do Car
tao de Eleitor n° 17 683 560 495, que passa a 
mtegrar a Comissao de Saude, Ambiente, Acgao 
Social, Emprego, Antigos Combatentes, Famflia, 
Infancia e Promocao da Mulher, o Grupo Nacio
nal do Forum dos Parlamentos da Comumdade 
dos Pafses de Lingua Portuguesa (CPLP) e o 
Grupo de Amizade da America Central e do Sul,

b) Francisca de Fatima do Espfnto Santo de Carvalho,
n° 79, da lista do Cfrculo Eleitoral Nacional, 
titular do Cartao de Eleitor n ° 10 938 860 235, 
que passa a mtegrar a Comissao de Educagao, 
Ciencia e Tecnologia, Cultura, Juventude, 
Desporto, Assuntos Rehgiosos e Comumcagao 
Social, o Grupo Nacional do Forum dos Parla
mentos da Comumdade dos Pafses de Lingua 
Portuguesa (CPLP) e o Grupo de Amizade da 
America Central e do Sul

3 ° — A presente resolugao entra imediatamente em 
vigor

Vista e aprovada pela Assembieia Nacional, em Luanda, 
aos 24 de Maio de 2011

Publique-se

O Presidente da Assembieia Nacional, Antonio Paulo 
Kassoma


