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HANDS-ON GUIDE TO GDPR COMPLIANCE

There are six words in the General Data Protection Regulation (GDPR)
that have triggered a paradigm shift in how privacy compliance is dealt
with by EU organizations. The GDPR mandates that an organization
must practice “data protection by design, by default.” What this means
is that every organizations must weave privacy-thinking into its DNA.
Hence, the paradigm shift has expanded privacy compliance out of the
legal office into business operations. This book, although containing
some “legal-speak,” it is rationed. The book is targeted at non-legal
professionals who need to work out how to make this work in practice.

Karen is an author, entrepreneur and speaker with 25+ years of
experience in IT, information security and privacy, predominantly
with Fortune 100 companies. She holds two master’s degrees,
one in information security, the other in business administration.
Karen is a Fellow of Information Privacy with the IAPP and
educator for CIPP/E, CIPM and CIPT training. As a privacy
advocate, she has been writing, blogging and speaking on privacy
issues for more than 10 years. Karen has lived and worked in the
U.K., France, and Switzerland, but currently resides in Sweden on
an island in Stockholm’s Archipelago.

Filip Johnssén

Filip is one of Sweden’s most renowned privacy professionals
and currently works for Klarna Bank AB, as Senior Privacy
Counsel. Data protection and privacy have been Filip’s exclusive
focus for more than a decade, beginning with his roles as Group
Privacy Manager for global manufacturer Sandvik and director of
data protection at the Swedish Security Service. He is a frequent
speaker at privacy conferences and instructor for several privacy
courses. Filip is a board member of the Swedish Data Protection
Forum and active programme group member for the annual
conference, Nordic Privacy Arena, NPA.
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PROTECÇÃO DE DADOS E PRIVACIDADE - CERTIFICAÇÃO

CPP - CERTIFIED
PRIVACY PRACTITIONER
EUROPEAN UNION - DATA PROTECTION OFFICER

Lisboa 18 a 20 de Março 2019
24 horas | 3 dias
Formação hands-on que garante aos participantes o
conhecimento e as competências práticas necessárias ao
desenvolvimento, implementação e gestão da estratégia de
proteção de dados nas suas organizações.
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PORQUÊ FAZER ESTA FORMAÇÃO?
1.

Formadores: profissionais experientes em
proteção de dados

“

Esta formação é uma experiência importante para
ganhar consciência e adquirir o conhecimento
necessário para estar em conformidade com o RGPD.

2.

Certificação nível 6 EQF

3.

Metodologia: execução de uma Avaliação
de Impacto (DPIA)

4.

Aprendizagem pela experimentação
de ferramentas práticas

A formação está muito bem organizada e com um bom
equilíbrio entre a componente teórica e os exercícios
práticos.

5.

Consolidação do conhecimento através
de uma publicação IAPP*

A equipa criou um ambiente favorável à participação,
compreensão dos conceitos e esclarecimento de
dúvidas, mesmo para os menos experientes.

6.

Dimensão: decorre em vários países
europeus

Recomendo o CPP - Certified Privacy Practitioner a
todos os DPO’s mas também aos responsáveis pelos
processos, garantindo que estes estão em conformidade
com o RGPD.

”

formação é uma ferramenta essencial
“ Esta
para
estar em conformidade com o RGPD,
mas recomendo que os participantes tenham um
conhecimento alargado sobre este tema antes da
formação para que possam retirar o máximo partido.

PATRÍCIA EIRINHA, Nursing Manager, Diaverum Portugal

”

MARIA INÊS LEMOS PIRES, Partner, Projeto Absoluto

“

Para mim, que tinha apenas formação informal sobre o
tema, foi uma oportunidade para aprender a aplicar
o RGPD no contexto da minha empresa.

O CPP / UE oferece uma abordagem mais humana à
privacidade e ao RGPD, o que faz mais sentido.

“

Uma excelente maneira de obter os fundamentos do
RGPD e as ferramentas sobre como trabalhá-lo dentro
da organização.

”

KRISTOFER SVARTLING, Co-founder Internago

”

LUCAS KHAN, Information Security Officer, Green Cargo

*International Association of Privacy Professionals

JÁ FIZERAM ESTA FORMAÇÃO
NA EUROPA

COORDENAÇÃO
Karen Lawrence Öqvist, CEO Privasee
Fundadora e CEO da Privasee, é uma clara defensora da privacidade como um direito.
É Professora da IAPP (Associação Internacional de Profissionais de Privacidade) para
a certificação CIPP em Privacidade RGPD e autora do livro “Hands-On Guide to GDPR
Compliance Privacy by Design, Privacy by Default”.
Com dois mestrados e certificações de privacidade da IAPP é oradora em várias
conferências e desenvolveu uma metodologia para facilitar a compreensão e integração
dos princípios de conformidade com o RGPD nas organizações.

OBJETIVOS.
Fundada em 2015 em Estocolmo,
a Privasee posiciona-se como um
parceiro de negócios global que
estabelece pontes entre o negócio,
a área de TI e a área jurídica,
desenvolvendo ferramentas e
métodos, partilhando boas práticas,
formando e guiando os profissionais
das organizações europeias na
definição e implementação das
suas políticas de privacidade e
compliance com o RGPD.

• Conhecer e utilizar ferramentas práticas para aplicar
na implementação do RGPD
• Integrar a conformidade com o RGPD nos processos
de gestão da organização
• Definir o programa de privacidade da organização
• Implementar uma política interna de privacidade
• Construir a matriz de responsabilidades do Responsável
pelo tratamento e do Subcontratante
• Estruturar o departamento de privacidade
• Construir a equipa de DPO
• Realizar uma Avaliação de Impacto (DPIA)
• Identificar responsabilidades e gerir os riscos
de privacidade

FORMADORES.

João Ferreira Pinto.
S Ó CI O RES P O N S ÁVEL D A ÁREA D E T M T , P R I V A C I D A DE E C I BE R S E G U R A NÇ A DA A NT A S D A C U NH A EC I J A
Advogado com cerca de vinte anos de experiência,
dos quais mais de dez dedicados à assessoria jurídica
nas áreas de prática de proteção de dados e de Direito
Digital. Mestre em Segurança da Informação e Direito do
Ciberespaço pelo Instituto Superior Técnico. Docente
Universitário convidado da Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa (FDUL), no Curso Avançado de
Proteção de Dados Pessoais, da Faculdade de Economia

da Universidade de Coimbra (APEU/FEUC), do Instituto
Politécnico de Leiria (IPL) e da Universidade Europeia
na Pós-graduação/Executive Master de Marketing
Digital (Lisboa e Porto). Membro da IAPP (International
Association of Privacy Professionals) e Co-Chair do
Lisbon Chapter da IAPP_KNet, membro da ISOC_
Portugal Chapter, Director de IT4Legal, membro do ISMS
Fórum (Espanha) y do OIPRODAT.

Sandra Veloso.
AUD I TO RA, CO N S UL TAN T & TRA I NE R | DP O
DPO, Auditora, Consultora e formadora em Data
Management, Privacy e Data Protection Compliance na
DPON Data Privacy On, Calçada Advogados e Privasee.
Formada em Data Privacy/EU GDPR pela Católica
Lisbon School of Business & Economics (Lisboa), ECPC
(Maastricht University) e FDUL (Centro de Investigação de
Direito Privado da Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa). Certificação em Data Privacy Management

(CPP/E e CIPM) da IAPP - International Association of
Privacy Professionals (EUA/Bruxelas), ITGovernance
(Londres) e Privasee. Foi consultora na Capgemini cerca
de 20 anos e Grupo Sendys, consolidando a larga
experiência em TI com trabalho relevante em matéria de
gestão e proteção de dados e privacidade, em projetos de
CRM e CX, Data Management.

PROGRAMA.
18 DE MARÇO

19 DE MARÇO

20 DE MARÇO

9H00 - 18H00

9H00 - 18H00

9H00 - 18H00

MÓDULO 1

MÓDULO 3

MÓDULO 6

Fundamentos da privacidade:
direitos, princípios e legislação

MÓDULO 2

O RGPD – Regulamento Geral
da Proteção de Dados

Responsabilidades do responsável
pelo tratamento e do subcontratante

Estudo de caso | Discussão e partilha

MÓDULO 4

O programa de gestão de privacidade
e proteção de dados

MÓDULO 5
Impactos operacionais do RGPD

DIA 18 DE MARÇO
MÓDULO 1

MÓDULO 2

FUNDAMENTOS DA PRIVACIDADE:
DIREITOS, PRINCÍPIOS E LEGISLAÇÃO

O RGPD – REGULAMENTO GERAL
DA PROTEÇÃO DE DADOS

• A privacidade como um direito fundamental
• Os dilemas da privacidade
• Canais de invasão da privacidade
• Propriedade de dados pessoais digitais
• Legislação europeia de proteção de dados

• Os direitos do titular dos dados
• RGPD: conceitos chave
• Bases legais para o processamento
• Uma abordagem baseada no risco para a privacidade
• Data protection by design, by default: PIA e DPIA assessments

DIA 19 DE MARÇO
MÓDULO 5

MÓDULO 3

RESPONSABILIDADES DO RESPONSÁVEL
PELO TRATAMENTO E DO SUBCONTRATANTE

IMPACTOS OPERACIONAIS DO RGPD

• Responsável pelo tratamento ou subcontratante?
• Contratos de tratamento de dados
• Transferências internacionais: exceções e derrogações
• Registo de dados pessoais: o processo de Data discovery

• Awareness: envolver todos os colaboradores

• Compliance: standards e boas práticas
• Intelligence: melhorar a comunicação entre as áreas de negócio

• Segurança das operações de tratamento

MÓDULO 4

O PROGRAMA DE GESTÃO DE
PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS
• O responsável como guardião
• O DPO (encarregado de proteção de dados)
• Criação e gestão do programa de privacidade e proteção de dados
• O departamento de privacidade: estrutura, funções, perfis
e competências

DIA 20 DE MARÇO
MÓDULO 6

ESTUDO DE CASO | DISCUSSÃO E PARTILHA
Avaliação de Impacto (DPIA)
Os participantes são convidados a fazer um DPIA usando o modelo
Privasee’s Agile 7-step DPIA.
Utilizando o método do estudo de caso e tendo por base um caso
real, os participantes são convidados a assumir o papel de um

consultor e conduzir um DPIA sobre dados pessoais num CRM.
Trabalhando em grupo, os participantes são desafiados a fazer o
assessment passo-a-passo com base na informação limitada que é
fornecida e na formulação das perguntas certas.

METODOLOGIA
Pré-Requisitos: Bons conhecimentos de inglês para autoestudo e certificação,
conhecimento do negócio e dos processos da organização e conhecimentos gerais
do RGPD.
A cada participante será dado acesso a uma plataforma online para aceder à
documentação do curso.
Em sala, será usada uma metodologia hands-on, focada na experimentação e no fazer, com recurso ao
método do estudo de caso, à realização de exercícios práticos, de dinâmicas de grupo, estimulando a
discussão e a partilha.
Será oferecido o livro “Hands-on Guide to GDPR compliance: Privacy by Design, Privacy by Default”,
de Karen Lawrence Öqvist e Filip Johnssén - uma publicação da IAPP - International Association of
Privacy Professionals, que funcionará como manual da formação (livro em inglês).
A todos os participantes será também fornecida uma Reading- com artigos, documentos e legislação
para ler antes e durante a formação. Alguma documentação, incluindo o livro, apenas é disponibilizada em inglês.

A QUEM SE DIRIGE .
DPO’s (data protection officer)

CERTIFICAÇÃO.
Certificação Privasee:

Compliance managers

Certificação de Nível 6 EQF

Project managers

O Certified Privacy Practitioner tem um
nível 9 atribuído pela SCQF (Scottish
Credit and Qualifications Framework). É
igual à certificação nível 6 EQF (European
Qualifications Framework), equivalente a 5
ECTS após completar o exame.

Risk managers
Information security managers
Auditores (ISO 27001, PCI-DSS, SOX, etc.)
Gestores de Recursos Humanos
Responsáveis de Marketing e Comunicação
Responsáveis de Call Centers
Legal advisors que pretendem aprofundar o RGPD do ponto
de vista do compliance
Profissionais que pretendem aprofundar as suas
competências na área do RGPD

(European Qualifications Framework)

Para obter esta certificação os
participantes deverão efetuar um exame
final online, em Português ou inglês,
com a duração de 2h30m, e obter uma
pontuação mínima de 70%. Sendo que
em cada módulo é necessário ter um
mínimo de 50%. Caso necessite de
repetir o exame, terá um custo adicional
de 185€+IVA. O local do exame será
num dos test centers disponibilizados
na kryteriononline (em Portugal há 6
test centers: 4 em Lisboa, 1 no Porto e
1 em Ponta Delgada). No último dia da
formação, receberá um acesso a esta
plataforma, para agendar o exame, sendo
que o mesmo terá de se realizar até 3
meses após a conclusão da formação.

PREÇO

1800€ + IVA

*

* O preço inclui Documentação, Coffee Breaks, Almoços, Livro Hands-on Guide to GDPR compliance:
Privacy by Design, Privacy by Default de Karen Lawrence Öqvist e Filip Johnssén, Certificação Nível 6
EQF (Para obter esta certificação os participantes deverão efetuar um exame final online, em Português
ou inglês, com a duração de 150 minutos, e obter uma pontuação mínima de 70%. Caso necessite de
repetir o exame, terá um custo adicional de 185€+IVA. O local do exame será um dos test centers na
kryteriononline (em Portugal há 6 test centres: 4 em Lisboa, 1 no Porto, 1 em Ponta Delgada). No último
dia da formação, receberá um acesso a esta plataforma, para agendar o exame, sendo que o mesmo
terá de se realizar até 3 meses após a conclusão da formação.)

PRÓXIMAS DATAS.
MÓDULO 4

24, 25 E 26 DE JUNHO | 15, 16 E 17 DE OUTUBRO

IN S C R E V A - S E E M

inscricoes@ife.pt

S A I B A MA I S

www.ife.pt - formacao@ife.pt

Rua Basílio Teles, 35 -1º Dto. 1070 – 020 Lisboa
Tel.: 210 033 800

SIGA-NOS!

