PROTECÇÃO DE DADOS

A presente formação tem como objectivo principal dar a conhecer o âmbito (princípios, procedimentos
e regras) da legislação aplicável à Protecção de Dados.

Para tal, serão, durante a mesma, sucintamente explicitados os seguintes Conteúdos Programáticos:
1. Apresentação do quadro normativo de protecção de dados resultante da aplicação do Regulamento
EU 2016/679 de 27 de Abril de 2016;
2. Enquadramento histórico, normativo e jurisprudencial da protecção de dados pessoais;
3. Conceitos e Princípios relativos ao tratamento de dados pessoais (Licitude do tratamento dos
dados pessoais; Requisitos do consentimento; Tratamento de categorias especiais de dados pessoais);
4. Responsabilidades e funções no tratamento de dados (Responsável pelo Tratamento e
Subcontratante; Segurança dos dados pessoais; Códigos de conduta e Certificação);
5. Direitos dos titulares dos dados pessoais (Direito de acesso; Direito de rectificação; Direito ao
apagamento; Direito à limitação do tratamento; Direito de portabilidade; Direito de oposição;
Limitações);
6. Principais novidades do Regulamento Geral de Protecção de Dados (Âmbito de aplicação do
Regulamento; Fim do controlo prévio dos tratamentos de dados pela Autoridade de Controlo;
Encarregado da protecção de dados; Avaliação de impacto sobre a protecção de dados e consulta
prévia; Privacy by Design e Privacy by Default; Profiling; Pseudoanomização; Novos direitos do titular;
O consentimento e o desvio de finalidade; Data breach notification; Transferências de dados pessoais
para países terceiros ou organizações nacionais);
7. Autoridades de supervisão e controlo independentes;
8. Sanções;
9. Implementação do Novo Regulamento Geral de Protecção de Dados (Informação aos titulares dos
dados; Exercício dos direitos dos titulares dos dados; Consentimento dos titulares dos dados;
Avaliação e tratamento de dados sensíveis; Registo de actividades de tratamento; Avaliação de
contratos de subcontratação; Nomeação de Encarregado de proteção de dados; Medidas técnicas e
organizativas de segurança no tratamento de dados; Protecção de dados desde a concepção e
avaliação de impacto até à sua concretização prática; Notificação de violações de segurança).

