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Introdução 
• 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

Tratamento de Dados
• 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

Papel da ANPD e Práticas de Proteção
• A autoridade nacional de proteção de dados (ANPD)
• Sanções administrativas
• Procedimentos em caso de incidentes

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

Governança
• 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

Segurança da Informação e Programa de Proteção de Dados
• Princípios de segurança da informação
• Incidentes que levem à perda, destruição e/ou alteração de 
dados
• Data Protection Impact Assement e RIPD

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

Lei geral de proteção de dados, ou apenas LGPD, é uma lei que foi aprovada em 18
de agosto de 2018 e passou a vigorar a partir de agosto de 2020. Trata-se de uma lei
que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais de pessoas naturais e se aplica ao
tratamento realizado por pessoas naturais ou por pessoas jurídicas, de direito público
ou privado.

A lei traz uma série de hipóteses em que os dados pessoais podem legitimamente ser
utilizado por terceiros e estabelece mecanismos para a proteção dos dados pessoais
dos titulares contra o seu uso inadequado.

Durante o curso serão introduzidos os principais pontos da LGPD, tais como o porquê
da lei, a sua aplicabilidade, os direitos dos titulares e os deveres dos controladores, e
como a lei vem sendo abordada não só no Brasil, mas também no mundo.

Além de trazer uma introdução sobre o que é a LGPD, o curso vai apresentar de
maneira prática as etapas de adequação e os princípios de governança, riscos e
segurança da informação.

Introdução

Objetivo
O objetivo do curso é apresentar aos participantes uma visão geral do que é a lei e os
seus impactos na sociedade e nas organizações. O conteúdo do curso será passado
de maneira leve e agradável, abordando os papéis e responsabilidades de cada ator
de acordo com a lei, titular de dados, controlador, operador e encarregado de dados.

Gestores que buscam entender melhor como a lei geral de proteção de dados
(LGPD) afeta os seus negócios, e profissionais que procuram aprofundar os seus
conhecimentos sobre este cenário global que envolve a privacidade e a proteção de
dados.

Público-alvo

O curso online de "Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)" possui carga horária de
12 horas, divididas em 5 aulas ao vivo.

Carga Horária

Emissão de certificado de participação do curso vinculada a 75% de presença nas
aulas ao vivo.

Certificado

Realização do curso vinculada a uma quantidade mínima de inscritos. Caso isso não
ocorra até 26/11/21, será feita mais uma tentativa para formação de turma em nova
data. Se mesmo assim a quantidade mínima de alunos não for atingida, o valor da
compra será devolvido na íntegra para o inscrito.

Importante

Prof. Rafael Borges

Analista de sistemas pela faculdade de tecnologia de são Paulo e certificado ITIL V3,
Information Security Foundation based on ISO IEC 2700, EXIN Privacy and Data
Protection Foundation, CCNA Exploration – CISCO, Microsoft Certified Technology
Specialist, Auditor Interno ISO 31000:2018 Gestão de Riscos.

Demais atividades: Empreendedor em tecnologia, evangelista em segurança da
informação, head it e fundador da consultoria iLiberty, atua a mais de 10 anos da área
de tecnologia da informação em médias e grandes empresas.

Tem em seu currículo projetos de adequação e compliance a lei geral de proteção de
dados em empresas do ramo de construção civil, consultoria e indústria além de atuar
no cargo de encarregado de dados (DPO).

Sobre o Professor

Programação das Aulas

*Para obter o desconto de estudante é necessário que o interessado esteja
regularmente matriculado em um curso de graduação e que envie o comprovante
válido de matrícula.

Boleto ou cartão
de crédito.

Público
Geral

R$399,90
à vista 20% OFF

AESabesp, ABENC-BA,
SEESP e AEAM.

Entidades
Parceiras

R$319,90
50% OFF

Necessário
comprovante
de matrícula.

Estudantes de
Graduação*

R$199,95

Investimento

Garanta seu desconto! Entre em contato com nossa equipe por
Whatsapp ou e-mail.

Não perca tempo. Adquira
seu curso agora mesmo!

» QUERO GARANTIR MINHA VAGA

https://allevanteducacao.com.br/cursos/lei-geral-de-protecao-de-dados-lgpd-curso-online/
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