Ementa - LGPD - Adequação
de Escritórios de Advocacia
Porque adequar o seu escritório de advocacia à LGPD?
De nada adianta entregar um excelente trabalho ao cliente com a
estratégia jurídica focada e eficaz se não fizermos o tema de casa, que é
organizar e gerir o nosso escritório.
Vamos um pouco mais além, como ter posicionamento de mercado sem
processos internos organizados e transparência na qualidade e eficiência
do que fazemos em nosso negócio?
Coerência e diferencial competitivo são palavras de ordem na nova
advocacia e que se tornam exequíveis com a adequação à LGPD, do seu
escritório.
Aula 1 - E tudo começa pelo básico, bem compreendido
A LGPD é uma norma que traz muitos conceitos e princípios, o exato
entendimento deles fará com que a execução da lei se torne mais natural e
menos complexa.
1.1 Conceitos da LGPD.
1.2 Princípios e finalidades.
1.3 Tipos de Tratamento de Dados.

Aula 2 - Muda-se o enredo e os personagens
Aqui você compreenderá o papel do escritório de advocacia frente à lei de
proteção de dados e como os seus clientes esperam que você gerencie os
dados pessoais deles, na sua operação.
2.1 Direitos dos Titulares.
2.2 Agentes.
2.3 Bases Legais.
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Aula 3 - Não é receita de bolo, mas tem o modo de
fazer
A falta de método não será mais desculpas para deixar
de fazer. A aula que é prática aplicada, em sua essência,
e traz todo o passo a passo da implementação.
3.1. Metodologia para adequação.
3.2. Mapeamento de Dados.
3.3. Check List de Documentos.
3.4. Plano de Ação e execução.

Aula 4 - Porque tudo é uma questão de perspectiva
Fechamento com chave de ouro em que você entenderá
por que a máxima de prevenir é melhor do que remediar
aplica-se à LGPD e também como fazer disso uma fonte
de receita para o seu escritório.
4.1. Responsabilidades Controlador/Operador.
4.2. Sanções.
4.3. Notificação de Incidentes.
4.4. Segurança e Boas Práticas
4.5. LGPD como serviço

