Venha debater alguns dos desafios que se colocam às empresas na implementação do RGPD!
Para isso contará com a presença de dois reputados especialistas na matéria que aliam uma
sólida qualificação académica a uma consolidada experiência prática na área.

REGULAMENTO GERAL DE
PROTEÇÃO DE DADOS – RGPD
DESAFIOS DE IMPLEMENTAÇÃO

Edições: *
- 25 e 26 julho
- 7 e 8 agosto
- 18 e 19 setembro

DURAÇÃO: 6 horas (3 horas + 3 horas)

WORKSHOPS

DATAS / EDIÇÕES:
- 25 e 26 de julho
- 7 e 8 de agosto
- 18 e 19 de setembro
HORÁRIO: Pós-laboral (das 18h00 às 21h00)

INFORMAÇÕES
Catarina Santos
c.santos@ifb.pt
+351 217 916 293

LOCAL: Lisboa (Av. Barbosa du Bocage nº 87, r/c)

* NOTA: As formações calendarizadas funcionam com um número mínimo e máximo de formandos, pelo que, a
realização das mesmas encontra-se sujeita a confirmação.
© 2018 – IFB/APB
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REGULAMENTO GERAL DE
PROTEÇÃO DE DADOS - RGPD
DESAFIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
FORMADORES:
João Annes
Consultor nas áreas de estratégia, segurança e proteção
de dados é, desde 2016, desempenha funções de
responsável pela área de soluções de segurança e
proteção de dados, tendo desenvolvido uma solução de
software para gerir o ciclo de vida da conformidade com o
RGPD. Obteve o Certificado Internacional Profissional de
Proteção de Dados (DPO Certified), pela ICS - Irish
Computer Society, sendo orador e palestrante convidado
em vários eventos sobre Cibersegurança e/ou Proteção
de Dados em Portugal, Europa e Médio Oriente.

Miguel Jacinto
Atualmente desempenha funções de Chief Information Security
Officer & Data Protection Officer. É licenciado em Contabilidade
e Administração, Ramo Instituições Financeiras, pelo Instituto
Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa; PósGraduado em Direção e Gestão de Segurança, pela
Universidade Autónoma de Lisboa, e em Cibersegurança, pela
Universidade Europeia; Certified Data Protection Practitioner,
pela ICS - Irish Computer Society; Data Protection Officer, pela
Deloitte University, Belgium.

DATAS / EDIÇÕES:
- 25 e 26 de julho;
- 7 e 8 de agosto;
- 18 e 19 de setembro.

WORKSHOPS

DESTINATÁRIOS
Sensibilização para colaboradores
do sector bancário e não bancário,
para o tema da proteção de dados
e, em especial, para o impacto do
novo Regulamento de Proteção de
Dados que entrou em vigor em 25
de maio de 2018.
LOCAL: Lisboa (Av. Barbosa du
Bocage nº 87, r/c)
DURAÇÃO: 6 horas (3 horas +
3 horas)

HORÁRIO: das 18h00 às 21H00

ENQUADRAMENTO
Tendo entrado em vigor no passado dia
25 de maio o Novo Regulamento Geral
de Proteção de Dados, muitos foram os
ajustamentos feitos pelas organizações
às novas exigências e requisitos legais
mas seguramente muito ainda haverá
para fazer

PROGRAMA
Dia 1
· Breve enquadramento;
· Âmbito de Aplicação;
· Desafios que se colocam às empresas
no presente e no futuro.
Dia 2
· Resolução de casos práticos;
· Esclarecimento de dúvidas de aplicação a situações concretas.

PREÇO: Associado APB – 220€
Tabela Geral – 255€

FULL MEMBER OF

Pedidos de Cancelamento: Só poderão dar origem ao reembolso total do valor pago, quando recebidos até 5 dias úteis antes da
data de início do curso. A partir deste prazo, a inscrição será paga na totalidade, podendo, no entanto, o participante ser substituído
por outro; Deverão ser efetuados por e-mail e rececionados pelo IFB dentro do prazo acima estabelecido.
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