
 

 

 Lei Geral sobre a Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Sua empresa está preparada? 

 

CURSO 

Lei Geral sobre a Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Sua empresa está preparada? 

Muitas organizações estão hesitantes e com opiniões divergentes relacionadas a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. 

Tal fato ocorre por não existir unanimidade de qual é a melhor maneira de adequação e mitigação dos riscos inerentes 

aos negócios e às organizações. 

A realização de uma avaliação jurídica ou das ferramentas de tecnologia não é suficiente para prover um diagnóstico do 

quão distante está sua organização em atendimento a legislação. Faz-se necessário buscar uma análise geral, com todas 

as áreas que controlam ou operam as informações, a fim de poder direcionar a organização para as tomadas das ações. 

Oferecemos este treinamento para apoiar as organizações a um melhor entendimento de seus processos e identificação 

dos riscos, considerando a probabilidade e o impacto da ocorrência alinhado a LGPD.  

Objetivos gerais 

Ao final do treinamento o participante será capaz de: 

• Descrever os princípios de proteção dos dados pessoais e os direitos dos seus titulares; 

• Identificar as medidas tecnológicas e organizacionais de atendimento aos requisitos da Lei Geral de Proteção dos 

Dados Pessoais; 

• Desenvolver as habilidades para conduzir respostas para o atendimento da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD. 

Público-alvo 

• Diretores e responsáveis técnicos envolvidos no processamento de dados pessoais; 

• Profissionais de proteção de dados pessoais ou Data Protection Officers;  

• Profissionais responsáveis pela resposta ao titular de dados pessoais, atendimento, provedores externos, 

mediação, entre outros. 

Conteúdo programático 

1. Fundamentos legais (Base legal constitucional e princípios norteadores) 

2. Princípios de processamento de dados pessoais 

3. Direitos dos titulares dos dados pessoais 

4. Medidas tecnológicas e organizacionais de atendimento aos requisitos da Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais 

5. Tratamento de Exceções 

Completam o treinamento vídeos em inglês e a aplicação de exercícios de estudo de casos. 

Duração: 8 horas 

Horário: 9:00 às 18:00h /Almoço: 13:00-14:00h 

Instrutor: Silvana Ponce 

 



 

 

 Lei Geral sobre a Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Sua empresa está preparada? 

Investimento: R$ 845,00 

Descontos: 5% para 2 inscrições, 10% para 3 ou mais inscrições. 

 
Contactos 

E-mail: educacaoeformacao@apcer.com.br |Tel: (11)3527-9490 | Fax: (11)3527-9491 

 

Preencha a ficha de inscrição e envie para educacaoeformacao@apcer.com.br 

 

Faça aqui a sua inscrição 

https://www.apcergroup.com/images/site/downloads/Unef/Programas/BR/FichadeInscricao_Formacao_apcer_brasil_este.pdf
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