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Decorridos 8 meses da aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), os DPOs 
e responsáveis pela proteção de dados das empresas defrontam-se com desafios diários na 
implementação das normas do Regulamento.
 
Partindo das questões que nos são habitualmente dirigidas pelos clientes, a Equipa de Proteção 
de Dados da Garrigues entendeu ser de interesse ministrar aos seus clientes sessões práticas de 
formação (“privacy training series”) sobre os novos procedimentos previstos no RGPD que têm 
gerado maiores dúvidas, com base na experiência adquirida, nas melhores práticas das várias 
agências de proteção de dados europeias e nas deliberações emitidas pelos organismos oficiais 
criados com competências nestas matérias.
 
Assim, a Garrigues gostaria de o convidar para as primeiras privacy training series, que versarão 
sobre DPIAS E DATA BREACHES e que terão lugar no próximo dia 19 de fevereiro em Lisboa. O 
Programa, destinado a DPO’s, Responsáveis pela Proteção de Dados e aos membros das equipas 
de privacidade das empresas, é o seguinte:

Garrigues Privacy Training Series

DATA DO EVENTO

Terça-feira, 
19 de fevereiro de 2019
Das 09h00 às 13h00

Garrigues  
Avenida da República, 25, 1º

1050-186 Lisboa

LOCAL

Clique para confirmar
Lugares limitados, entrada 
livre sujeita a confirmação

CONFIRMAÇÕES

garrigues.com

Siga-nos:

FacebookLinkedIn YouTubeTwitter

Eventos

09h00 • Pequeno-almoço e receção dos participantes

09h30 • I Parte 
Como identificar os tratamentos que necessitam de um estudo de impacto sobre a privacidade 
dos dados no seguimento do Regulamento n.º 1/2018? Exercícios práticos. 

11h15 • Coffee Break

11h30 • II Parte
Como avaliar a necessidade de notificar um data breach à CNPD? Exercícios práticos. Como 
informar os clientes de um data breach (análise crítica da postura da British Airways na 
resposta ao data breach).

As sessões serão coordenadas por Marta Graça Rodrigues, Partner da Garrigues Portugal e 
sócia responsável da área da privacidade e proteção de dados pessoais e ministradas por Isabel 
Bairrão, certificada CIPP/E pela IAPP, associada principal da área de privacidade e proteção 
de dados pessoais da Garrigues e por Rute Silva Gomes, associada da área de privacidade e 
proteção de dados pessoais da Garrigues.

Tendo em conta que os lugares são limitados, pedimos a gentileza que confirmem a V. presença 
com a maior brevidade, se possível até dia 14 de fevereiro, quinta-feira, através do seguinte 
e-mail: confirmacoes.portugal@garrigues.com.

Programa
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