Gestão

Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)
Introdução
Com entrada em vigor no dia 25 de maio de 2018, o impacto do
Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) vai ser
transversal a todas as organizações, com diferentes implicações
em função da sua indústria, dimensão e visão estratégica, já que
consagra um regime nesta matéria substancialmente diferente
do atualmente em vigor. A privacidade e proteção de dados irão
passar a ser parte integrante de cada processo organizacional.
Impõe-se por isso uma preparação das organizações que lidam
com esses dados.
Este curso permitirá aos participantes dominar o RGPD, não
apenas com o objetivo de controlar as suas variáveis jurídicas,
mas também nas suas componentes de natureza tecnológica,
sistemas de informação e segurança informática, enquadradas
numa perspetiva mais geral de gestão e criação de valor para as
empresas e organizações. O mesmo visa chamar a atenção para a
necessidade da efetiva proteção dos dados pessoais, evitando a
potencial aplicação de pesadas coimas previstas neste
Regulamento.

Objetivos
Este curso permitirá a cada um dos participantes:
Conhecer as exigências do RGPD;
Ser capaz de fazer um diagnóstico da situação da empresa;
Saber definir o que são dados pessoais, na prespectiva do RGPD;
Adquirir conhecimentos necessários à implementação de regras
e procedimentos de segurança;

Destinatários
Dirigentes e quadros intermédios;
Profissionais com interesse nesta temática e/ou que ocupem
funções relacionadas com a mesma.

Formadores
Este curso será lecionado por especialistas em Cibersegurança,
Data Privacy, Governance e Gestão de Segurança da Informação,
com formação em Data Protection Officer – DPO.

Assiduidade
Os formandos têm um limite de faltas de 30% da carga horária.
Caso excedam este limite não poderão receber o respetivo
certificado de participação.

Valor
230,00 € cada participante
(os sócios da CCILA têm 10% de desconto)

Local e Datas de Realização
Feira (Europarque)
12-03-2018 a 21-03-2018
2ª feiras das 15h00 às 19h00 e
4ª feiras das 13h00 às 17h00

Conhecer as obrigações do Encarregado de Proteção de dados;
Adquirir conhecimentos necessários para garantir o
cumprimento do RGPD.

Mais informações em www.dual.pt
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Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)
Conteúdos
O que são dados pessoais?
Diferentes tipos de dados pessoais (dados biométricos, genéticos, sensíveis…).
O novo Regulamento (EU) 2016/679 - Mudança de paradigma
Conservação de registos e documentação de operações - demonstração do cumprimento do regulamento.
Consentimento do titular dos dados
Consentimento como pressuposto para a recolha e tratamento de dados;
Requisitos do consentimento;
Renovação de consentimentos existentes;
Consentimento no caso de crianças.
Recolha de dados pessoais
Informações a facultar ao titular dos dados.
Os direitos do titular dos dados pessoais
Os direitos conferidos ao titular dos dados: transparência, informação, acesso, retificação, apagamento,
limitação do tratamento, notificação, portabilidade, oposição, não sujeição a decisões automatizadas;
Como reagir a pedidos e queixas do titular dos dados.
Procedimentos de segurança
Localização e categorização dos dados; acessos, passwords, autenticação e rastreio; encriptação; pseudonimização;
capacidade de resposta em situações de crise; garantias oferecidas pelos prestadores de serviços; auditorias regulares;
testar procedimentos.
Mecanismos de reação perante uma violação de dados
A figura do Encarregado de Proteção de Dados (Data Protection Officer - DPO)
Funções;
Entidades obrigadas a designar um DPO;
A responsabilidade dos terceiros subcontratados;
Equiparação ao responsável pelo tratamento dos dados.
A aplicação do Regulamento depois de maio de 2018
Integração do regulamento na rotina da empresa - uma questão de política empresarial e uma
vantagem competitiva.
Duração 16h
10h Teóricas + 6h Práticas

1983 - 2013

