Os desafios do novo
REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

DATAS DAS AÇÕES LISBOA:
14 de Maio
29 de Maio

PORTO:
18 de Maio
25 de Maio

A União Europeia publicou em 2016 um Novo
Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) mais
abrangente. O RGPD entra em vigor em 25 de maio de
2018. Antes disso, até 6 de Maio, os estados-membro da
EU devem adotar e publicar as normas legislativas e
administrativas exigidas para cumprir o RGPD.
As empresas que não cumpram o RGPD arriscam-se a ser
severamente multadas pelas autoridades de supervisão.
As sanções podem chegar aos 20 milhões de euros.
Paralelamente
as
empresas
arriscam-se
a
ser
responsabilizadas e penalizadas por eventuais danos
causados pela indevida aplicação do RGPD. Podem ser
condenadas a indemnizar os cidadão afetados, seja por
danos materiais ou imateriais.
O novo quadro legal traz algumas mudanças significativas
que terão impacto na vida das organizações, consoante a
sua natureza, área de atividade, dimensão e tipo de
tratamento de dados pessoais.

OBJETIVOS GERAIS
Este curso visa dotar os formandos dos conhecimentos
referentes ao regime de proteção de dados pessoais
instituídos pelo Regulamento (EU) 2016/679 do
Parlamento Europeu do Conselho de 27 de abril de 2016.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
No final deste curso, os participantes deverão ser capazes
de:
Compreender o novo quadro normativo para a proteção
de dados;
Conhecer o Regulamento Geral de Proteção de Dados e
a sua aplicação;
Identificar responsabilidades pelo tratamento de dados
e a sua segurança;
Atuar no caso de violação dos dados pessoais;
Avaliar o impacto na proteção de dados

DESTINATÁRIOS
Este curso destina-se ao publico em geral, empresas e
instituições que pretendam introduzir as novas alterações
do novo regulamento.

PROGRAMA
Enquadramento geral |Novo quadro jurídico| O
Tratamento de Dados Pessoais como um Direito
Fundamental à Proteção das Pessoas Singulares. | A
importância do RGPD | Principais novidades face à
realidade atual | Princípios do RGPD
O responsável pelo tratamento de dados - DPO
|Responsabilidades
|Assegurar
e
comprovar
a
conformidade do tratamento |Aplicação de politicas de
proteção de dados |Revisão e atualização das medidas
de tratamento |Registo de atividades de tratamento
|Compliance | Confidencialidade dos dados
A segurança dos dados pessoais |Como minimizar os
riscos de incidentes? |
Processo | Como criar um sistema de registo de dados|
Rever a politica de privacidade, procedimentos e
documentação da empresa
Códigos de conduta – consciencialização de todos os
colaboradores da empresa das implicações do RGPD –
formação.
Como atuar no caso de violação dos dados pessoais
|Notificação
à
autoridade
supervisora
CNPD|
Notificação do titular dos dados |Responsabilidade e
sanções em casos de violação do regulamento
|Reclamação; ação judicial; indeminização
Lista de tarefas a validar para obter a conformidade
com o RGPD
Avaliação de impacto na proteção de dados
|”Governance” e Gestão da politica de tratamento de
dados pessoais |Avaliação da politica de tratamento de
dados pessoais. | A minha lista de tarefas
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CORDENADORA DO PROGRAMA

DOCUMENTAÇÂO DE APOIO

Carla Caixinha
Licenciada em Direito
Especialização em RGPD
Especialização em Compliance
Bancário e AML
Curso de Gestão Bancária
Com 24 anos de experiência em banca nacional e
internacional,
onde
desempenhou
funções
especializadas nas áreas de Compliance, Financial
Crime, Auditoria, Risco Operacional e área Comercial.
Experiência profissional consistente ministrando
ações de formação sobre todas as temáticas de
controlo a implementar na banca comercial e
instituições financeiras.
Formadora certificada privilegiando as áreas de
Proteção
de
Dados,
Governance,
Risk
and
Compliance, Regulamento Geral de Proteção de
Dados, Branqueamento de Capitais, Fraude e
KYC/KYB

Manual do Curso em suporte eletrónico.
Exercícios práticos.

DURAÇÃO
O curso tem a duração de um dia (8 horas).
Horário: 9h00 às 18h00.

INFORMAÇÕES / INSCRIÇÕES
teamView INSTITUTE

Tel.: + 351 21 893 90 23
Email: teamviewinstitute@teamviewinstitute.com

VALOR DA INSCRIÇÃO
Valor por participante –

250,00€ + IVA

• Nota: A realização do curso fica sujeita a um número mínimo
de participantes.
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