Curso de Formação | 2020

Formação sobre a proteção de dados e as organizações
(RGPD)
Objetivos
No final desta ação, os/as formandos/as deverão ficar aptos/as a:
• Conhecer os princípios do novo regime jurídico, os direitos do titular dos dados e as obrigações
das organizações;
• Compreender a aplicação da metodologia PDCA (Planear-Implementar-Verificar-Atuar);
• Definir um plano de atividades que traduza os requisitos do RGPD em requisitos da organização;
• Compreender a importância da gestão do risco associado às operações de tratamento de dados pessoais.
Destinatários
Empresários, administradores, quadros dirigentes e colaboradores de organizações públicas, privadas e de
associações sectoriais, que tratem dados pessoais no exercício das suas funções.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Duração

Objetivo, estrutura e requisitos do RGPD:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Disposições gerais;
Definições;
Princípios;
Direitos do titular;
Obrigações das organizações;
Papel da autoridade de controlo e outras disposições.

8h

Duração

Metodologia e Plano para a implementação de um sistema de gestão da proteção
de dados:
✓ Metodologia PDCA para uma abordagem sistémica à organização;
✓ Planeamento do projeto de implementação;
✓ Riscos associados ao projeto;
✓ Desenvolvimento das atividades por etapas e fases;
✓ Diagnóstico ao tratamento de dados;
✓ Gestão do risco no tratamento de dados pessoais.

Local e Datas:

8h

Caparica – 17 e 18 de junho de 2020

FORMADOR
Sílvio Gomes
Gerente da empresa Compliance Way e responsável pela formação e consultoria nas áreas da proteção
de dados e da normalização
Pós-Graduação em Engenharia da Qualidade, ISQ
Pós-Graduação em Gestão Integrada de Sistemas, ISQ
Vogal da Comissão Técnica CT 175 – Gestão de projetos
Experiência na área formativa sobre a proteção de dados
Responsabilidade em projetos de implementação de sistemas de gestão da proteção de dados
O Instituto Português da Qualidade, I.P. integra a rede de entidades formadoras do Sistema Nacional de Qualificações. (Artigo 3º/3 al. g)
do DL 71/2012, de 21/3, alterado pelo DL 80/2014, de 15/5, conjugado com o artigo 16º do DL 396/2007, de 31/12).
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Métodos pedagógicos
Expositivo; Explicação; Diálogo; Interrogação; Audiovisuais;
Simulação de diagnóstico ao tratamento de dados.
Duração Total
16 horas
Número máximo de participantes
18
Horário
9:30 às 13:30 e das 14:30 às 18:30
Local
Caparica – IPQ
Preço da inscrição inclui
•
•
•
•
•

Regulamento Europeu (UE) 2016/679 - Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados (RGPD)
Lei 58/2019, de 8 de Agosto, relativa à Protecção de Dados Pessoais (se aprovada e publicada)
Certificado de Frequência de Formação Profissional *;
Almoço;
Coffee- break;

(*) A emissão do Certificado é condicionada à participação da totalidade da ação.
PREÇO – OPÇÕES DE INSCRIÇÃO
240€ - Formação sobre a proteção de dados e as organizações (RGPD) - 2 dias
(Valores Isentos de IVA nos termos do nº 10 do artº. 9 do CIVA)

Desconto de 10 % para correspondentes IPQ ou associados/as Cedintec
Desconto de 10 % a partir da 3.ª inscrição e seguintes da mesma empresa
OS DESCONTOS NÃO SÃO ACUMULATIVOS

Condições de Participação
A inscrição deve ser efetuada através do preenchimento do formulário que poderá encontrar em www.ipq.pt,
até 6 dias úteis antes da data de início da formação.
As inscrições são registadas por ordem de chegada.
A realização da formação será confirmada por escrito a cada um/a dos/as participantes até 5 dias úteis antes
da data de início da formação.
A participação na formação está condicionada ao pagamento prévio do total da inscrição através das formas
de pagamento indicadas abaixo, pelo que deverá ser regularizado até 3 dias úteis antes da data de início da
formação.
A desistência da inscrição deverá ser comunicada por escrito para o e-mail formacao@ ipq.pt até 3 dias úteis
antes da data de início da formação.
Caso seja comunicada posteriormente haverá lugar à faturação de 50 % do valor da inscrição para pagamento
das despesas e prejuízos.

PAGAMENTO
O pagamento do valor da inscrição deverá ser efetuado após confirmação da realização do curso e até à data
de início da formação. O comprovativo do pagamento deverá ser enviado para o e-mail formacao@ipq.pt
O Pagamento pode ser efetuado através de uma das seguintes modalidades:
- Transferência bancária (NIB CGD 0035 0391 0001 2996 1306 5)
- Cheque nº
no valor de
emitido à ordem de CEDINTEC – Centro para o Desenvolvimento
e Inovação Tecnológicos
A realização desta ação fica condicionada a um nº mínimo de participantes, sendo que, em caso
de cancelamento da mesma, todos os/as inscritos/as serão devidamente informados por escrito, antes do início
da edição. Em caso de cancelamento será efetuado o reembolso do valor da inscrição.
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