WORKSHOP SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NOVAS REGRAS LGPD – ASPECTOS TÉCNICOS E JURÍDICOS
24 de outubro de 2019 – São Paulo

Objetivos

O objetivo é apresentar um workshop com os aspectos técnicos e jurídicos envolvendo LGPD. Uma leitura
superficial sobre ela, não permitirá ter uma visão ampla de suas implicações nas organizações. Pensando
nisso a Kope Consulting e a Peck Sleiman Treinamentos estão disponibilizando esse treinamento
presencial, onde o profissional poderá esclarecer todas as suas dúvidas e aplicar os conhecimentos
adquiridos de uma forma imediata.
.

Conteúdo Programático:
Manhã:
• A sociedade da informação e a open society;
• Impactos das novas tecnologias e da transformação digital nos negócios;
• Dados estatísticos dos incidentes de segurança da informação e de vazamento de dados;
• Legislações de privacidade e proteção de dados pessoais;
• Análise da LGPD –Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;
• Conceitos e bases legais: dado pessoal, dado pessoal sensível, dado anonimizado, tratamento de dados,
consentimento e legítimo interesse, privacy by design e privacy by default
• Princípios e Aplicabilidade
• O que são os conceitos de consentimento, revogação de consentimento, apagamento e portabilidade
• Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais
• Penalidades e Proporcionalidade
• Direitos dos Titulares de Dados Pessoais
• Aplicabilidade, conceitos, tratamento, consentimento, princípios, direitos do titular, decisões automatizadas,
transferência internacional de dados, agentes, fiscalização e penalidades;
• Privacy by Design e Privacy by default
Tarde:
• LGPD e Segurança da Informação;
• Impacto da LGPD para gestores, equipes e profissionais de TI;
• Aplicação para a área jurídica, cuidados para o contencioso;
• Cuidados na elaboração de Termo de Uso e das Políticas de Privacidade e Cookies;
• Como realizar o estudo de impacto de privacidade (PIA)?
• Como levantar o inventário de dados pessoais e desenhar o mapa do fluxo de dados pessoais
• Plano de ação e implementação das recomendações;
• Possíveis demanda que podem surgir para o contencioso provenientes de titulares de dados pessoais;
• Relacionamento do Controlador / empresa mediante requisições da Autoridade Nacional.

1

Agenda

08:00 - 08:50 hs – Credenciamento, entrega de material e welcome-coffee
09:00 - 11:00 hs - Parte 1 - Dra. Cristina Sleiman
11:00 - 11:15 hs – Coffee-Break/Networking
11:15 - 13:00 hs - Parte 2 - Dra. Cristina Sleiman
13:00 - 14:00 hs -Almoço – Não incluso – Livre escolha
14:00 - 16:00 hs - Parte 3 - Dr. Márcio Chaves
16:00 - 16:15 hs – Coffee-Break/Networking
16:15 - 18:00 hs - Parte 4 - Dr. Márcio Chaves
Local: Acctiva – Escola de Negócios
Endereço: Av. Paulista, 1159 – 16. Andar – Bela Vista - Paulista – São Paulo - SP
Estação Trianon do metro.
Horário: das 08:00hs às 18:00hs

Inscrições e Informações

Valor da Inscrição: R$ 995,00
Incluso: Certificado, pasta com o material em pendrive, estacionamento, welcome-coffee, coffee-break
Inscrições: através da Ficha de Inscrição no final deste documento.
Forma de Pagamento: Boleto, Depósito Bancário ou Nota de Empenho.
Informações por e-mail: Orlando - orlando@seminarium-kope.com.br
Informações por telefone: (11) 3280-9596

PALESTRANTES:
DRA. CRISTINA SLEIMAN – CV completo http://bit.ly/Dra-Cristina
DR. MÁRCIO CHAVES – CV completo http://bit.ly/Dr-Marcio-Chaves

Dados para Inscrição
Para efetuar a inscrição por gentileza preencher os dados abaixo, nos enviar, e em seguida providenciar o
pagamento da inscrição conforme opções a seguir: (emitiremos Nota Fiscal Eletrônica).
[ ] Prazo 10 dias corridos via boleto
[ ] Prazo 10 dias corridos via depósito bancário
[ ] Prazo 15 dias corridos via boleto
[ ] Prazo 15 dias corridos via depósito bancário
[ ] Nota de Empenho
OBS:
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NOME DA EMPRESA:
RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
INSCRICAO ESTADUAL:
ENDERECO COMPLETO:
BAIRRO:
CEP:
CIDADE:

ESTADO:

NOME COMPLETO DO PARTICIPANTE:
TELEFONE:
E-MAIL:
CARGO:
NOME COMPLETO DO PARTICIPANTE:
TELEFONE:
E-MAIL:
CARGO:
NOME COMPLETO DO PARTICIPANTE:
TELEFONE:
E-MAIL:
CARGO:

Dados da Kope para cadastro
Razão Social: Kope Consultoria Empresarial Ltda
CNPJ: 06.291.093/0001-37
Inscrição Estadual: isento – Municipal – 3.343.277-5
Endereço: Av. Paulista, 2300 – Piso Pilotis- Bela Vista
CEP: 01310-300
Cidade: São Paulo - SP
Site: www.kopeconsulting.com
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Política de Cancelamento
1- Até 17/10/2019 será possível cancelar sem despesas, exceto impostos, se os mesmos já tiverem sido
pagos.
2- Após 17/10/2019 não será possível cancelar. Serão aceitas substituições.
3- O não comparecimento sem prévio cancelamento, implica no pagamento integral da inscrição.
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