RGPD: Regulamento Geral de Proteção de Dados (e-Learning)
Competências Empresariais - Proteção de Dados
●

Nível: Entrada

●

Duração: Aprox. 2h

Sobre o curso
Com a evolução tecnológica registada nos últimos anos, o mundo tornou-se mais digital e todos os dias
é produzida informação nova. Essa proliferação de dados digitais trouxe à tona o valor da privacidade.
Assim, a Comissão Europeia decidiu emitir o Regulamento Geral de Proteção de Dados, um conjunto
de leis que tem como objetivo proteger os dados pessoais de uma forma mais sólida e mais coerente na
União Europeia.
Trata-se de uma mudança bastante importante por introduzir significativas alterações às atuais regras
que cada país impunha.
Tem impacto em todas as organizações que têm agora novas obrigações a seguir. Caso não as
cumpram são punidas com coimas bastante elevadas para que o esforço de estar em conformidade
com o Regulamento seja sempre inferior ao custo de não estar.
E tem impacto para os detentores dos dados pessoais que vão passar a estar mais informados sobre o
que é feito com os seus dados e passam a ter direitos que podem exercer a qualquer momento.
Objetivos do curso:
●

Saber o que é e o que envolve o RGPD e que mudanças trouxe para o Titular de dados pessoais;

●

Compreender em que consiste o tratamento de dados e quais as condições que tem de cumprir;

●

Conhecer o fluxo do tratamento de dados e as obrigações de cada interveniente no processo;

●

Perceber o impacto do RGPD a nível de segurança de dados, na forma como as organizações atuam
e nas próprias relações laborais.

Aula Experimental:
Experimente a metodologia sem qualquer compromisso. A Aula experimental é composta pelo primeiro

módulo do curso e serve para o formando conhecer o funcionamento da metodologia E-Learning da
GALILEU e aproveitar para esclarecer todas as dúvidas que possa ter sobre o curso.
Registe-se aqui para aceder à Aula Experimental

Destinatários
Este curso destina-se a todos os utilizadores que navegam na internet e que pretendam conhecer o
RGPD e todas as alterações que o mesmo trouxe para o Titular de dados pessoais e para as
organizações detentoras desses dados.

Pré-requisitos
Conhecimentos de Windows na ótica do utilizador e computador com ligação à internet.

Metodologia
●

Modelo de aprendizagem adaptado ao seu ritmo: Cada formando define a velocidade de
aprendizagem;

●

Formação em e-learning: Escolha se pretende realizar o curso à distância e/ou presencialmente
em Lisboa;

●

Apoio permanente do formador: através de email;

●

Avance na matéria sem dúvidas;

●

Conteúdos práticos, com simulações reais, explicados passo a passo;

●

Exercícios de avaliação sumativa, com o propósito de testar os conhecimentos adquiridos;

●

Sem número máximo de horas de aprendizagem, dentro da validade do curso: Só termina o curso
quando já não tiver dúvidas.

Programa

●

Introdução ao Curso

●

Introdução ao RGPD

●

Tratamento dos Dados Pessoais

●

Intervenientes no Processo

●

Impacto do RGPD

●

Avaliação Sumativa

Módulo 01 – Introdução ao Curso
●

Enquadramento

●

Objetivos

●

Estrutura

Módulo 02 – Introdução ao RGPD
●

O que é o RGPD

●

Noções Fundamentais

●

Definição de Dados Pessoais

●

Direitos do Titular dos Dados Pessoais

Módulo 03 – Tratamento dos Dados Pessoais
●

Consentimento do Titular

●

Princípios dos Dados Pessoais

●

Tratamento dos Dados Pessoais

Módulo 04 – Intervenientes no Processo
●

Fluxo do Tratamento de Dados

●

Obrigações do Responsável

●

Obrigações do Subcontratante

●

Obrigações do Encarregado da Proteção de Dados

Módulo 05 – Impacto do RGPD
●

Segurança dos Dados Pessoais

●

Violação de Dados Pessoais

●

Sanções Aplicáveis

●

Documentação a Manter

●

Impacto nas Relações Laborais

Módulo 06 – Avaliação Sumativa

