
 

 

 
 
 
 

  

CURSO 
Privacy and Data 

Protection Essentials 
 EXIN Privacy and Data Protection Essentials (PDPE) é uma 

certificação que valida o conhecimento de um profissional sobre a 
organização da proteção de dados pessoais, as regras e 

regulamentos  brasileiros em matéria de proteção de dados e a 
Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD  

Onde quer que os dados pessoais sejam coletados, armazenados, 
usados e, finalmente, excluídos ou destruídos, surgem preocupações 
de privacidade. Com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o 
Congresso Brasileiro tenta reforçar e unificar a proteção de dados 
para todos os indivíduos dentro do Brasil.  
 
Este regulamento afeta todas as organizações que processam os 
dados pessoais de cidadãos do Brasil e tem efeitos além destas 
fronteiras. O exame EXIN Privacy & Data Protection Essentials 
abrange os principais assuntos relacionados à LGPD.  
 

O como e porquê de um Programa de Conscientização de 
Privacidade. 
 
Para todas as organizações, a conscientização sobre a privacidade 
desempenha um papel importante no sucesso da mitigação de 
riscos. Seja uma organização grande ou pequena, é essencial que 
a privacidade seja levada a sério.  

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 

  

A IT Partners 

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. 
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O treinamento 

Neste curso de 8 horas você 
aprenderá os fundamentos 
sobre a regulamentação de 
Privacidade de Proteção de 
dados, como organizar além de 
práticas aplicadas à LGPD. 

  
 
DESCRIÇÃO DO CURSO 
   
O EXIN Privacy & Data Protection 
Essentials cobre os principais 
assuntos relacionados à proteção de 
dados pessoais descritos na LGPD.  
 
EXIN Privacy & Data Protection 
Essentials (PDPE) é uma 
certificação que valida o 
conhecimento de um profissional 
sobre a organização da proteção de 
dados pessoais, e as regras e 
regulamentos brasileiros em 
matéria de proteção de dados. 
 
Onde quer que os dados pessoais 
sejam coletados, armazenados, 
usados e finalmente excluídos ou 
destruídos, as preocupações com a 
privacidade aumentam. O PDPE 
abrange os assuntos principais 
relacionados à proteção de dados 
pessoais. 
 

OBJETIVO DO CURSO 

Fundamentos e regulamentação 
de privacidade proteção de dados 
• Definições de privacidade 
• Dados pessoais 
• Fundamentos legítimos e 
limitação de propósito 
• Requisitos adicionais para o 
processamento legítimo de dados 
pessoais 
• Direitos do titulare dos dados 
• Violação de dados e 
procedimentos relacionados 
 
Organizando a proteção de dados 
• Importância da proteção de 
dados para a organização 
• Autoridades de proteção de 
dados (ANPD) 
• Transferência de dados pessoais 
para outros países 
• Normas corporativas globais e 
proteção de dados em contratos 
 
Prática de proteção de dados 
• Privacidade por design e 
privacidade por padrão 
relacionada à segurança da 
informação 
• Relatório de impacto sobre a 
proteção de dados (RIPD) 
• Aplicações práticas relacionadas 
ao uso de dados, marketing e 
mídias sociais 
 
RESULTADO DO CURSO 

Depois de concluir este curso, o 
participante irá: 

• Estar familiarizado com a 
legislação, regulamentos e 
diretivas brasileiras 

• Estar familiarizado com 
questões de privacidade que 
possam surgir em sua própria 
organização 

•Conhecimento e entendimento 
da Lei Geral de Proteção de Dados 
e suas implicações nas empresas 
que usam dados de cidadãos 
residentes no Brasil. 

 
 

PRÉ-REQUISITOS 
 

Não existem pré-requisitos. 

CERTIFICADO DE 
PARTICIPAÇÃO 
 

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

PÚBLICO ALVO 
 

Todos os colaboradores que 
precisam ter uma compreensão 
da proteção de dados e dos 
requisitos legais brasileiros, 
conforme definido na LGPD.  

O exame Essentials é 
extremamente recomendável 
para todos que precisam 
conhecer ou estar atualizados 
quanto à privacidade e proteção 
de dados de acordo com a lei 
brasileira. 

CARGA HORÁRIA 

8 horas/atividades  

 
EXAME EM PORTUGUÊS 
 

o Número de Questões: 20 
 

o Índice de Aprovação: 65% 
(13 de 20) 
 

o Utilização de material de 
apoio durante o exame: não 
 

o Tempo: 30 minutos 
 

MAIS INFORMAÇÕES 

Certificação EXIN Privacy and Data 
Protection Essentials 

 

 

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



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a IT Partners 

Destaques nos trabalhos da IT 
Partners. 

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. 

 

Treinamento 

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 

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

 

Consultoria 

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 

ITIL® é uma marca registrada da AXELOS Limited. 
O Swirl logo™ é uma marca registrada da AXELOS Limited. 

O logo ITIL Accredited Training Organization é uma marca registrada da AXELOS Limited 
 


