
    
 

Programa do Curso para Formação de Data Protection Officers 

Com a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil (LGPD) e a eficácia plena da General Data Protection Regulation na Europa (GDPR), 
o tema proteção de dados pessoais tornou-se assunto de extrema importância.  Mencionadas legislações introduziram a figura do Data Protection 
Officer (DPO) ou encarregado na estrutura das empresas que realizam operações de tratamento de dados pessoais. Assim, o impacto no mercado 
será enorme, já que qualquer empresa que trate dados pessoais deverá apontar esta figura, que será escassa no mercado durante os próximos 
anos.  O DPO ou encarregado, será responsável por supervisionar o programa de proteção de dados da empresa bem como ser o ponto de contato 
para os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.  Este curso é voltado à capacitação deste profissional, visando subsidiá-
lo com conhecimento especializado e prático, a respeito da gestão de um programa de proteção de dados, permitindo-lhe assumir a importante 
e complexa função de DPO. A grade curricular deste treinamento é condensada e não aprofunda a análise da legislação. Este curso não é 
preparatório para as certificações EXIN, caso tenha interesse para este tipo de treinamento, nos contatar através do e-mail 
contato@opiceblumacademy.com.br ou (11)2189- 0052.  

Coordenadores do curso:  

Renato Opice Blum. Advogado e economista. Mestre pela Florida Christian University. Membro convidado do Grupo de Cybercrimes do Conselho da Europa. 
Membro da Associação Europeia de Privacidade (EPA ́s). Coordenador dos Cursos de Direito Digital e de Proteção de Dados do INSPER e do MBA em Direito 
Eletrônico da Escola Paulista de Direito.  

Henrique Fabretti. é DPO, advogado, investidor anjo e mentor, com experiência em gestão de programas de privacidade em grandes 
multinacionais. Possui especialização pela FGV-SP e certificado pela International Association of Privacy Professionals como Privacy Manager 
(CIPM).  

Data: 15/07/2019 a 19/07/2019 das 08h30 às 18h30 

Carga horaria: 40 horas  



    
 
 

Conteúdo programático 

Aula Data Horário Professor Assuntos 
01 15/07 08h30 às 10h30 

10h45 às 12h15 (3h30) 
Rony Vainzof - Âmbito de aplicação territorial LGPD e GDPR. 

- Conceitos de dados pessoais, sensíveis e anonimizados; 
- Quem são os titulares e agentes de tratamento de dados? 
- O que é considerado tratamento de dados pessoais? 
- Princípios e fundamentos da proteção de dados (autodeterminação informacional, 

finalidade, adequação e necessidade). 
- Direitos dos titulares dos dados pessoais; 
- Requisitos para o tratamento de dados pessoais 
- Artigo 50 (Boas Práticas e Governança) 

02 15/07 13h15 às 15h45 (2h30) Henrique Fabretti - Conceito e atividades do Data Protection Officer; 
- Prerrogativas da função; 
- Hipóteses de designação obrigatória e modalidades de contratação; 
- Responsabilidades legais da pessoa física e da pessoa jurídica. 
- Habilidades - O que se espera de um DPO? 
- Organograma – Onde o DPO se encaixa 

03 15/07 16h00 às 18h30 (2h30) Henrique Fabretti - Ciclo de vida da informação  
- Governança de Dados 
- Frameworks de privacidade 

04 16/07 08h30 às 10h30 
10h45 às 12h15 (3h30) 

Camila Nagano - Estruturação da Área de Proteção de Dados; 
- Comitê de Proteção de Dados Pessoais; 
- Alinhamento de objetivos com alta gestão e definição da estratégia de privacidade; 
- Estrutura de políticas e procedimentos (política interna e externa de proteção de 

dados, plano de resposta à incidente de vazamento de dados e política de retenção 
de dados e documentos) 

05 16/07 13h15 às 15h45 (2h30) Nuria Lopez - Leis de privacidade ao redor do mundo (HIPAA, COPPA, CCPA + América Latina), 
Privacy Shield; 

- Hipóteses legais para transferência internacional de dados. 
06 16/07 16h00 às 18h30 (2h30) Paulo Vidigal - Inventário de dados 

- Elaboração do relatório de impacto à proteção de dados pessoais 
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08h30 às 10h30 
10h45 as 12h15 (3h30) 

 
Mihran Kavedjian 

 
- Indicadores de performance (KPIs) 
- Monitoramento e Auditoria do programa de privacidade 
- Accountability 
- Plano de treinamento e comunicação 

08 17/07 13h15 às 15h45 (2h30) Isabelli Magdaleno 
 

- Proteção de dados pessoais em instituições financeiras (Res. 4.658) 
 

09 17/07 16h00 às 18h30 (2h30) Paula Fadul - Big Data e Dados Pessoais 
10 18/07 08h30 as 10h15 

10h30 as 12h30 (3h30) 
Domingo Montanaro - Incidentes de segurança da informação e violação de dados pessoais; 

- Comitê de crise e estratégias de reação a incidentes; 
- Investigação e identificação dos responsáveis; 
- Medidas para reverter ou mitigar danos causados. 

11 18/07 13h30 as 16h15 (2h45) Domingo Montanaro - Segurança da Informação na perspectiva tecnológica; 
- Fundamentos do Sistema de Gestão de Segurança da Informação; 
- Implementação de controles internos e certificação 

12 18/07 16h30 as 18h30 (2h) Andriei Gutierrez - Ética no uso de dados pessoais 
13 19/07 08h30 às 10h30 (2h) Flavia Mitri - Como incluir privacidade na prática de novos negócios 

- Respostas à requerimentos de titulares de dados 
14 19/07 10h30 às 12h00 (1h30) À confirmar - Tecnologias para gestão de programas de privacidade 

- Tecnologias para data Discovery 
- Tecnologias para aprimoramento da privacidade (mascaramento, anonimização) 

15 19/07 13h00 as 15h00 
15h15 às 18h30 (5h15) 

Henrique Fabretti - Case prático 

 


