CRONOGRAMA E EMENTA
AULA

18 de outubro
Introdução

Temas
• Proteção de dados no país e no
mundo;
• Proteção de dados x
privacidade;
• O que é LGPD;
• Quando a lei entrou em vigor;
• Quem são os atores de acordo
com a LEI;
O que são dados pessoais;
•
•

18 de outubro
Tratamento de
dados

Das 10h
às 11h
(1h)

A autoridade nacional de
proteção de dados (ANPD);
Sanções administrativas;
Procedimentos em caso de
incidentes.

Das 09h
às 10h
(1h)

Itens que devem ser feitos no
projeto de implementação;
Etapas de implementações;
Transferência internacional de
dados;
A escolha do DPO;

Das 10h
às 11h
(1h)

Das 09h
às 10h
(1h)

•

Itens que devem ser feitos no
projeto de implementação;
Etapas de implementações;
Transferência internacional de
dados;
A escolha do DPO;

•
•

Pilares de governança;
Comitê de privacidade;

Das 10h
às 11h
(1h)

•
•

•
•
•
•
•
19 de outubro
Roadmap para
implementação

•
•
•
•

20 de outubro
(cont.)
Roadmap para
implementação

20 de outubro
Governança

Das 09h
às 10h
(1h)

O que é tratamento de dados;
Quais princípios devem ser
garantidos no tratamento de
dados;
Em quais hipóteses os dados
podem ser tratados;
Quais são os direitos dos
titulares de dados;
Como a lei garante a proteção
do titular;
Data processing agreement.

•

19 de outubro
Papel da ANPD
e práticas de
proteção

Horário

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
21 de outubro
(cont.)
Governança

•
•
•
•

21 de outubro
Segurança da
informação e
programa de
proteção de
dados

•

•
•
•

22 de outubro
(cont.)
Segurança da
informação e
programa de
proteção de
dados
Total

•

•
•

Revisão de políticas e
formulários;
Monitoramento para
continuidade do programa de
governança em dados;
Comunicação interna e externa
do programa;
Gestão de riscos;
Medidas para mitigação de
penalidades.
Pilares de governança;
Comitê de privacidade;
Revisão de políticas e
formulários;
Monitoramento para
continuidade do programa de
governança em dados;
Comunicação interna e externa
do programa;
Gestão de riscos;
Medidas para mitigação de
penalidades.

Das 09h
às 10h
(1h)

Princípios de segurança da
informação;
Incidentes que levem à perda,
destruição e/ou alteração de
dados;
Data Protection Impact
Assement e RIPD Normas ISSO;
Certificações.

Das 10h
às 11h
(1h)

Princípios de segurança da
informação;
Incidentes que levem à perda,
destruição e/ou alteração de
dados;
Data Protection Impact
Assement e RIPD Normas ISSO;
Certificações.

Das 09h
às 10h
(1h)

09h

