Ementa - LGPD - Curso de
Proteção de Dados/LGPD
A Lei Geral de Proteção de Dados traz profundas mudanças culturais na forma
como as empresas se relacionam com seus clientes, na coleta e tratamento de
dados pessoais, colaboradores e o mercado.
Desde a sua promulgação, temos vivenciado um aumento cada vez maior de
ataques cibernéticos que demonstram, não só a falta de preparo das empresas,
mas também a necessidade de os consumidores estarem mais alertas ao
contexto de proteção de seus dados.
Assim é que toda essa nova dinâmica e a modificação na forma como se faz a
gestão de dados, desperta a necessidade de profissionais bem preparados para
atuar na aplicabilidade prática na LGPD, combinada com a visão estratégica do
negócio, no mercado que tem crescimento projetado, acima da média, para os
próximos anos.
Aula 1 - Bem-vindo a era do small data
A LGPD é uma lei que traz conceitos e princípios inovadores.
Compreendê-los de forma mais aprofundada fará com que você consiga, nos
projetos de adequação, compreender quais são as reais necessidades do seu
cliente e encaixá-las com as determinações legais; trazendo o engajamento e
comprometimento imprescindíveis para o sucesso do projeto.
Nesta aula veremos como a privacidade e fundamentos da proteção de dados são
importantes para se implementar a lei.
Você sabe determinar:
Qual o impacto do vazamento para clientes?
O que se espera de ambas empresas frente aos acontecimentos?

Conheça o ciclo dos fundamentos da proteção de dados para que você possa
utilizar os Preceitos do FIPS – Federal Processing Standards para nortear suas
decisões e avaliações.
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Aula 2 - Arquitetura da LGPD
Aspectos práticos da proteção de dados, por onde começar a
pensar em um projeto de implementação: quais as bases legais
podem ser utilizadas e quem faz a lei acontecer.
Tema de suma importância para que você compreenda que o
desenvolvimento e implementação de projetos variam muito,
de empresa para empresa e é a sua rápida assimilação da
dinâmica do mercado que fará com que você tenha êxito da
prospecção à execução.
Como identificar a extraterritorialidade, você sabe dizer se a
nuvem está sujeita a LGPD?
São 12 os princípios de tratamento de Dados como saber
identificar qual é o princípio aplicável a cada hipótese. Tenha
certeza que eles serão norteadores do seu processo de
tratamento.
Além disso, os Dados possuem um ciclo de vida bem definido,
se você não for capaz de identificar em qual momento que o
Dado se encontra, certamente terá dificuldades para tomar
decisões.
Por fim, fundamental para você elaborar uma política de
privacidade eficaz, é necessário dominar os direitos dos
titulares do Art. 18. Eles são tácitos e são a estrutura da sua
política, acredite, o consentimento é apenas um deles.
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Aula 3 - Compliance para Segurança da Informação
Você vai aprender que não existe implementação da LGPD
sem conformidade. É a partir da estruturação de processos
internos, boas práticas, governança, documentações e
políticas realizadas através de uma visão sistêmica, do
negócio, que se dá o efetivo cumprimento da lei.
A aula que te tira total da zona de conforto e faz com que
você se aproprie da verdade de que um projeto de
adequação é feito de muitos detalhes e aprenderá como
traduzir isso em valor reconhecido no mercado.
Fazer os documentos e os processo é o primeiro passo para
a adequação, entretanto, tudo que for escrito precisa ser
aplicável. E aí, consegue traduzir os princípios iniciais em
documentos e políticas que sejam factíveis?
Esses documentos servem não só para guia de ações, mas
também para demonstrar que tudo foi pensado antes, e
assim, limitar a responsabilidade. Comprovar que estava
sendo seguido e que existem medidas para resolver
problemas são o caminho para fugir das multas de R$
50.000.000,00.
Com o fluxo de governança de dados e o roadmap de
implementação sua vida ficará mais fácil, confie em nós.
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Aula 4 - O framework da Implementação
Avaliação de riscos, relatório de impacto, ferramentas,
comunicação de incidentes, como a roda da LGPD gira e se
move para que uma empresa esteja, realmente, adequada.
A costura do conteúdo te trará a clareza para compreender
como você pautará a sua atuação em um mercado tão carente
de profissionais com percepção integrada.
Além disso você aprenderá como levar uma metodologia
exclusiva para o mercado, com check list de documentos.
Guarde essa dica - Não trabalhe sem ROPA.
Precisamos te ensinar que o registro da atividade não se
confunde com o relatório de impacto. Lembre-se o RIPA esta
fundado em identificar, avaliar, minimizar, e compreender os
riscos da atividade de tratamento.
Por fim, em caso de algo acontecer, o que comunicar a ANPD e
como comunicar? Exercer o papel de DPO. Falando nele,
também abordaremos a responsabilidade e sanções de
controlador, operador.
Fechamos com chave de ouro com dicas de Segurança e BoasPráticas, um verdadeiro checklist do que você precisa ter
pronto para navegar em mares tranquilos da LGPD.
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Aula 5 - Aula Bônus - Qual Programa Usar?
A realidade da Segurança da Informação, o que fazer, que
programas usar, é hora de ser prático e colocar tudo que foi
aprendido no papel, ou em programas, para que tenha
efeito prático.
Posso armazenar informações no google docs, e usar links
compartilháveis para repassá-las? Será que estou protegido
e em conformidade com a lei?
Segurança da informação tem 3 pilares: disponibilidade,
integridade e confidencialidade.
Dicas de como garantir que você esteja com seus pilares
alinhados e funcionando.

