
FORMAÇÃO 3NEURON

GESTÃO DE CARREIRA: LEI GERAL 
DE PROTEÇÃO DE DADOS

CONHEÇA OS DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS E TODOS 

OS PRINCIPIOS QUE PASSAM A NORTEAR NOSSAS 

ATIVIDADES DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

LGPD
Sobre o Curso

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) foi sancionada em agosto de 2018,

com nova vigência a partir de 1º de janeiro de 2021, e regulamenta o uso de

dados pessoais coletados de forma digital ou analógica. As normas gerais

contidas na lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela União,

Estados, Distrito Federal e Municípios, aplicando-se a qualquer operação de

tratamento realizada por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público

ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde

estejam localizados os dados.

CONTEÚDO
CONCEITUAÇÃO E 

BASE LEGAL

Uma visão geral sobre a 

Lei, principais definições e partes 

envolvidas .

BASES LEGAIS PARA TRATAMENTO 

DE DADOS PESSOAIS

Entendimento sobre as bases legais que justificam 
o tratamento de dados pessoais.

PRINCÍPIOS NO TRATAMENTO DE DADOS 

PESSOAIS

Vamos conhecer os princípios que norteiam o 

tratamento de dados pessoais.

DIREITOS DOS TITULARES 

DE DADOS

Vamos falar sobre os direitos que devem 

ser garantidos aos Titulares de dados.

CICLO DE VIDA DOS 

DADOS

Em um projeto de adequação, um 

dos pontos mais importantes é 

conhecer o ciclo de vida do 

tratamento de dados pessoais 

dentro da empresa para buscar 

fragilidades (gaps) e traçar ações 

corretivas.

COMO SE ADEQUAR

Vamos explorar a metodologia que poderá servir 
de suporte na sua jornada de adequação.

CARGA HORÁRIA

3 Horas

Neste curso você vai conhecer os principais mecanismos desta Lei, como
princípios nos processos de tratamentos de dados, os direitos garantidos aos
titulares de dados e as bases legais que justificam o adequado tratamento de
dados dentro da organização.

ENTRE EM CONTATO CONOSCO!
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