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O curso Privacy and Data Protection Practitioner do EXIN é uma
certificação que consolida o conhecimento e a compreensão de
um profissional sobre a GRPD e a LGPD e sua relevância
internacional, bem como sua capacidade de aplicar esse
conhecimento e compreensão na prática profissional cotidiana.

A IT Partners
*

*

Uma empresa voltada para a
transformação das organizações e a
propagação do conhecimento em
organizações de médio e grande
porte através da aplicação de
metodologias, focada no uso
estratégico e planejado da
tecnologia da informação aos
processos de negócio

Destaca-se por treinamentos
certificados internacionais, auditoria
e implantação do COBIT,
ISO/IEC20000, ISO/IEC27000 e
Compliance. Acreditada para cursos
e exames em instituições como a
Axelos, EXIN, Peoplecert e a ISACA,
já treinou mais de 10000
profissionais até 2017.

O como e porquê de um Programa de Conscientização de
Privacidade.
Com a crescente explosão de informações inundando a Internet,
toda empresa precisa planejar como gerenciar e proteger a
privacidade das pessoas e seus dados.
A Comissão Europeia publicou em 2016 o Regulamento Geral de
Proteção de Dados da UE (GDPR) e o Brasil publicou a Lei Geral de
Proteção de Dados em agosto de 2018, o que significa que todas
as organizações envolvidas precisam cumprir regras específicas
com essas leis.
Esta certificação de Pratictioner estende os assuntos cobertos
pelo curso de Fundamentos, concentrando-se no desenvolvimento
e implementação de políticas e procedimentos para cumprir as
legislações, aplicação de diretrizes de privacidade e proteção de
dados e melhores práticas, e estabelecendo um Sistema de
Gerenciamento de Proteção de Dados e Privacidade.

OBJETIVO DO CURSO

PRÉ-REQUISITOS

Políticas de Proteção de
Informações Pessoais (10%)

Para participar deste curso e
passar no exame de certificação
ao final da sessão, é necessário o
certificado da Privacy & Data
Protection Foundation

•

•

Objetivos das políticas de
proteção da vida privada e os
dados pessoais em uma
Organização
Proteção contra a concepção
e proteção padrão

Gestão e organização da proteção
de dados (35%)
•

O treinamento

Este intensivo curso de 21
horas você validará seu
conhecimento sobre a
regulamentação de Privacidade
de Proteção de dados. Os
participantes irão adquirir um
conhecimento prático de
elementos importantes do
gerenciamento eficaz de
segurança de dados.

•

Funções e Responsabilidades na
Proteção de Informações Pessoais
(15%)
•
•
•

Três dias intensos de prática no
desenvolvimento e implementação
de políticas e procedimentos para
cumprir a legislação de privacidade
pessoal.
Você poderá se quiser, usar dados
de sua empresa nos exercícios
práticos individuais durante o
curso, usando a BRAVO 360,
ferramenta de Gestão de Riscos
parametrizada para a LGPD, a
legislação brasileira promulgada em
2018.

Papel e responsabilidade do
Gerente de Tratamento
Papel e responsabilidade do
subcontratado
Papel e responsabilidade do
responsável pela proteção de
dados (DPO)

Avaliação de Impacto da Proteção
de Dados DPIA (30%)
•
•

DESCRIÇÃO DO CURSO

Fases de um sistema de
gerenciamento de proteção
de dados: DPMS
Plano de ação de
conscientização sobre
proteção de dados

Critérios para uma DPIA
As etapas de um DPIA

Violação de dados, notificação e
resposta a incidentes (10%)
•
•

Requisitos para violações de
dados
Requisito de notificação

RESULTADO DO CURSO
Depois de concluir este curso, o
participante irá:
• Ser capaz de avaliar se o ciclo
de proteção de dados está
alinhado com a legislação.

CERTIFICADO DE
PARTICIPAÇÃO
Todos os participantes que
cumprirem a carga horária de no
mínimo 75%.

PÚBLICO ALVO
Esta certificação de nível
profissional será particularmente
útil para:
DPO (Diretor de Proteção de
Dados), Privacy Officer (Diretor de
Privacidade), Legal Officer /
Compliance Officer (Diretor
Jurídico / Diretor de
Conformidade), Security Officer
(Diretor de Segurança), Business
Continuity Manager (Gerente de
Continuidade de Negócios)

CARGA HORÁRIA
21 horas/atividades

EXAME
Número de Questões: 40
Índice de Aprovação: 65% (26 de
40)
Utilização de material de apoio
opcional durante o exame: sim –
Documento C da ementa
Tempo: 120 minutos
MAIS INFORMAÇÕES
Certificação EXIN Privacy and Data
Protection Practitioner

• Saber como resolver problemas
de privacidade.

O certificado EXIN PDPP faz parte do programa de qualificação EXIN
Privacy and Data Protection

Destaques nos trabalhos da IT
Partners.

seus alunos mantêm-se em torno
acima dos patamares mundiais por
tipo de curso.

Nossos clientes estão entre as
maiores e melhores empresas do país,
destacadamente entre as 500
maiores. Tanto o segmento público
como o privado contam com nossos
serviços e treinamentos.

Consultoria

Treinamento

Sobre a IT Partners

Para atender de forma eficiente, as
áreas de TI das empresas que buscam
o aprimoramento constante de suas
equipes, a divisão de treinamento da
IT Partners desenvolve e aperfeiçoa
continuamente metodologias capazes
de assegurar a formação teórica e
prática dos alunos. A empresa se
preocupa em adaptar à realidade do
país, sempre com a aprovação dos
organismos internacionais
responsáveis, cursos e exames de
certificação de todos os níveis. A IT
Partners foi a primeira a oferecer
cursos de ITIL® com conteúdo e
exame de certificação em português.
Os índices de aprovação obtidos por

A área de Serviços de Consultoria tem
como foco ajudar nossos clientes a se
adaptarem, com sucesso, às
condições econômicas em constante
mudança e a desenvolverem
estratégias corporativas e
tecnológicas que melhorem o retorno
sobre seus investimentos.
A IT Partners é especialista em aliar a
inteligência de diagnóstico
proporcionada pelo COBIT, ITIL®, ,
ISO 27000, ISO 20000 e ISO 15504.
Desenvolvemos nossa própria
metodologia, a BRAVO que trata da
Governança do Ciclo de Vida dos
Riscos de TI.

Onde estamos
Av. Moema, 300 – cj. 91 – CEP 04077-020 – São Paulo – SP - Brasil

Mais informações:
www.itpartners.com.br
treinamento@itpartners.com.br
Tel. 55 11 5102-3830
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