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Proteção de Dados na Argentina

● “Constitución Nacional” ● Lei nº 25.326/2000 
“Protección de los Datos 
Personales”

● Projeto de Reforma
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● Art. 43, § 3º - Habeas Data:
“[...] Qualquer pessoa pode interpor esta acção para obter o conhecimento dos 
dados que a ela se referem e da sua finalidade, contidos em registos públicos 
ou bancos de dados privados destinados a fornecer informações, e em caso de 
falsidade ou discriminação, para exigir a supressão, rectificação, 
confidencialidade ou atualização de tais dados. A confidencialidade das fontes 
de informação jornalística não pode ser afetada [...]”

● Art. 19 - Direito à Intimidade:
“As ações privadas dos homens que não ofendem de forma alguma a ordem e 
a moral públicas, nem prejudicam terceiros, são reservadas a Deus apenas, e 
isentas da autoridade dos magistrados.”

● Art. 75, § 22 - Tratados Internacionais.

Constituição Nacional 



Lei nº 25.326/2000 
“Protección de los Datos Personales”
● Art. 1º - Objeto:

“[...]Dados pessoais registados em ficheiros, registos, bancos de dados, ou 
outros meios técnicos de tratamento de dados, públicos ou privados, 
registos, bancos de dados ou outros meios técnicos de tratamento de dados, 
públicos ou privados, com o objectivo de fornecer informações, a fim de com o 
objectivo de fornecer informações, a fim de garantir o direito à honra e à 
privacidade dos indivíduos, bem como o acesso às informações registadas a 
seu respeito”; 

● Aspectos importantes:
Princípios distribuídos ao longo do texto; e
Conceito de dados pessoais sensíveis.
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● Art. 14 - Direito de acesso:
Solicitar e obter informações dos seus dados pessoais mantidos em bancos de 
dados públicos ou privados para efeitos de comunicação.
Prazo: 10 dias de calendário a contar da data em que as mesmas foram 
fornecidas;
No termo do prazo sem que o pedido tenha sido satisfeito, ou se o relatório for 
considerado insuficiente uma vez fornecido: a acção para a protecção de 
dados pessoais será acelerada,a acção para a protecção de dados pessoais ou 
habeas data.

● Art. 16 - Direito de retificação, atualização ou eliminação:
Prazo: máximo de 5 dias úteis.
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Lei nº 25.326/2000 
“Protección de los Datos Personales”
● Art. 21 - Registro dos arquivos de dados:

Obrigação de inscrição no registro da AAIP (dados do responsável, finalidade, 
natureza dos dados, forma de coleta, destino em caso de ser transmitido, 
tempo de conservação, etc.):
Ante o incumprimento: sanções administrativas (multas, suspensão, clausura 
do arquivo ou registro), civis e penais (prisão). 

● Art. 33 et seq. - Procede a ação de proteção de dados pessoais:
a) conhecer sobre os dados em registros, arquivos, bancos públicos ou 
privados e a finalidade; 
b) nos casos em que se presuma a falsidade, inexatidão, desatualização, 
para a retificação, supressão, confidencialidade ou atualização.

Legitimidade: titular, pessoa afetada ou tutores, e curadores;
Pessoa Jurídica: representantes legais ou apoderados.
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Agência de Acesso à Informação 
Pública (AAIP)

Criada pela Lei nº 27.275/2016:
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https://www.argentina.gob.ar/aaip/datospersonales

https://www.argentina.gob.ar/aaip/datospersonales
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http://www.jus.gob.ar/datos-personales/comunicados/2017/02/03/la-direccion-nacional-de-proteccion-de-datos-personales-intimo-a-uber.aspx

http://www.jus.gob.ar/datos-personales/comunicados/2017/02/03/la-direccion-nacional-de-proteccion-de-datos-personales-intimo-a-uber.aspx
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
CABA - Lei nº 1845/2006

Art. 1º. “[...] Dados pessoais detidos ou destinados a serem conservados em 
ficheiros, registos, bases de dados ou bancos de dados do setor público [...]”

Art. 13. Direito de acesso e direito de solicitar e obter dados: 
10 dias úteis, com a possibilidade excepcional de uma prorrogação.
Também prevê gratuidade e dá um período mais curto, de dois em dois 
meses (na Lei Nacional, o período é de seis meses).
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Art. 13. Direito de retificação, atualização ou eliminação: 
Prazo máximo de 5  dias úteis a contar da recepção da reclamação 
apresentada pelo titular dos dados ou uma vez que o erro ou a falsidade 
tenha sido notada;

Art. 22. Organismo de controle: 
"Defensor del Pueblo", da Cidade de Buenos Aires, sob cuja 
responsabilidade é criado o Registro de Dados Pessoais.
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Projeto de Lei de Proteção de Dados 
Pessoais:

● O sujeito dos dados como sujeito de direito: as pessoas humanas; 

● A definição de dados sensíveis, inclusive dados genéticos e biométricos;

● Atualização de multas: 
●
● Consentimento;

● Aplicação extraterritorial: garantindo o respeito pelos dados dos cidadãos 
mesmo quando as entidades não estão domiciliadas na Argentina;

● Incorporação de neutralidade tecnológica;

● Atualização dos princípios para o tratamento de dados pessoais.
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Muito obrigada pela atenção!
lailamoliternoa@gmail.com


