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LGPD
para comunicadores 

Instrutora: Michelle Silva
Dias do curso: quartas-feiras | 04/03; 11/03 e 18/03
Horário: 10h às 11h

Ementa
Com a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - legislação que trata
sobre a regulação dos dados pessoais - torna-se urgente refletirmos sobre o
tratamento que despendemos às nossas informações, e às informações de
terceiros em nosso cotidiano. Assim, por meio de aulas expositivas e de estudos de
caso, objetiva-se com essa disciplina esclarecer os princípios da LGPD, identificar o
papel do agente digital neste cenário, assim como compreender as transformações
que tal regulação desencadeará no âmbito empresarial.
 
Sobre o que falaremos
1- Breve Histórico
Como os dados vêm sendo tratados ao longo do tempo com os avanços
tecnológicos, quem são os nomes por trás dos grandes escândalos de vazamento
de dados e quais foram os impactos causados à sociedade. 
 
2 - Fundamentos da LGPD
Quais são os parâmetros que regem a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil
.
3 - 10 Princípios para o Tratamento de Dados Pessoais
Os compromissos que a regulamentação implica no relacionamento com os
titulares dos dados.



4 - Direitos do Titular dos Dados
Conhecendo os direitos do titular dos dados para manter a transparência nas ações
de comunicação
 
 5 - Privacy by Design
Como utilizar Privacy by Design como um modelo de adequação ao tratamento de
dados pessoais
 
6 - Privacy by Default
Como utilizar Privacy by Default como um modelo de adequação ao tratamento de
dados pessoais
 
7 - Benefícios para Comunicadores
Como as agências digitais podem ser mais competitivas com a Lei Geral de Proteção
de Dados
 
8 - Como se adequar
Quais são os principais pontos de adequação para estar em compliance com a
regulamentação 
 
10 - Penalidades
Como agir diante de um incidente de segurança e quais são as penalidades
aplicadas pelo órgão regulamentador.
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