Formação - DPO

Data Protection Officer
A formação de DPO do EXIN foi desenvolvida para prover o
conhecimento e as competências corretas para aqueles que
desejam se tornar, ou já são, um Data Protection Officer com o
devido reconhecimento internacional.

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.

Porquê a formação em Data Protection Officer do Exin?





Um programa atualizado, baseado na LGPD brasileira e na
GDPR da União Europeia
Fornece o conjunto completo de conhecimento e
competências para os agentes, novos ou atuais, para a
proteção de dados
A formação é reconhecida internacionalmente
Fornece orientação para implementação e manutenção

Composto de 3 cursos:




ISO/IEC 27001 Fundamentos
Privacy & Data Protection Fundamentos
Privacy & Data Protection Pratictioner

O certificado de DPO será entregue juntamente com o certificado
de Practitioner.

O DPO será um papel
imprescindível
O diagrama ao lado mostra a
combinação das certificações
que levam à formação de
Exin Certified Data
Protection Officer (DPO)
Que organizações precisam de um
responsável pela proteção de dados?
• Se a sua organização é uma
autoridade pública
• Organizações que realizam
monitoramento sistemático de
indivíduos em grande escala
• Aqueles que processam categorias
especiais de dados, como etnia ou
dados biométricos
• Além disso, a lei não declara
quaisquer qualificações ou
experiência profissional que essa
pessoa deva ter.
Quais deveres o papel implica?
• Informar e aconselhar os
funcionários de sua organização
sobre sua obrigação de cumprir com
a lei de proteção de dados.
• Para monitorar a conformidade de
sua organização com essas leis. Isso
inclui o gerenciamento de atividades
internas de proteção de dados,
assessoria em avaliações de
impacto, treinamento de pessoal e
realização de auditorias.
• Agir como o primeiro ponto de
contato para as autoridades de
supervisão e os titulares dos dados
Quais são os deveres do empregador
do responsável pela proteção de
dados?
• Garantir que o DPO seja reportado
ao mais alto nível de gerenciamento
• Fornecer ao DPO a oportunidade
de trabalhar de forma independente
Impedindo que o DPO seja demitido
ou penalizado por executar suas
tarefas
• Fornecer os recursos necessários
para o DPO concluir suas tarefas

EXIN ISO/IEC 27001
Foundation

EXIN Privacy & Data
Protection
Foundation

EXIN Privacy & Data
Protection
Practitioner

O curso de 16 horas,
baseado na norma
ISO/IEC 27001, fornece
o conhecimento
necessário para o
aluno atender aos
requerimentos do
exame de
Fundamentos em
Segurança da
Informação do Exin.

Neste curso de 15
horas você aprenderá
os fundamentos sobre
a regulamentação de
Privacidade de
Proteção de dados,
como organizar além
de práticas aplicadas
às leis de proteção de
dados.

Neste 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.

RESULTADO DO CURSO
Depois de concluir este
curso, o participante
irá:
• Aprender sobre as
melhores práticas de
Gerenciamento de
Segurança da Informação e
como aplica-las em sua
organização
Entender o escopo e a
finalidade da norma e
como ela poderia ser
implementada

RESULTADO DO CURSO
Depois de concluir este
curso, o participante
irá:
• Estar familiarizado
com a legislação,
regulamentos e
diretivas europeias

RESULTADO DO CURSO
Depois de concluir este
curso, o participante
irá:

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

• Ser capaz de avaliar
se o ciclo de proteção
de sua empresa dados
está alinhado com as
novas leis.

• Saber como ajudar a
resolver problemas de
privacidade.

• Saber como resolver
problemas de
privacidade.

O certificado EXIN DPO 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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