
3/06/2019 e 11/07/2019

Partindo das questões que nos são habitualmente dirigidas, 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.

Tendo em conta o sucesso da primeira sessão, a qual versou sobre DPIAS e DATA BREACHES, a 
Garrigues gostaria de o convidar para as próximas duas privacy training series, que abordarão, 
a pedido dos participantes da primeira sessão, os temas: RESPONSÁVEIS/SUBCONTRATANTES/
CORRESPONSÁVEIS e CONSENTIMENTO PARA MARKETING. Estas sessões terão lugar, 
respetivamente, nos próximos dias 3 de junho e 11 de julho, nos nossos escritórios em Lisboa.

Os Programas das sessões, destinadas a DPO’s, Responsáveis pela Proteção de Dados e a 
membros das equipas de privacidade das empresas, são os seguintes:

Garrigues Privacy Training Series

Eventos

Dia 3 de junho 
Garrigues Privacy Training Series –responsáveis pelo tratamento, subcontratantes e corresponsáveis

9:00 h • Pequeno-almoço e receção dos participantes

9:30 h • I Parte: Como identificar se determinada entidade atua como responsável pelo 
tratamento, subcontratante ou corresponsável pelo tratamento. Exercícios práticos

11:15 h • Coffee Break

11:30 h • II Parte: A negociação dos contratos de subcontratação e de 
corresponsabilidade. Dicas e pontos importantes

Dia 11 de julho 
Garrigues Privacy Training Series – Consentimento e marketing

9:00 h • Pequeno-almoço e receção dos participantes

9:30 h • I Parte: O que é necessário para que o consentimento seja válido? Como obter o 
consentimento dos titulares? Exercícios práticos

11:15 h • Coffee Break

11:30 h • II Parte: Marketing com base no consentimento do titular e no interesse 
legítimo do responsável pelo tratamento (opt-in, opt-out, soft opt-in). Aluguer e venda 
de bases dados, preocupações essenciais

Programa

DATA DO EVENTO

Segunda-feira,  
3 de junho de 2019

e
Quinta-feira,  

11 de julho de 2019
Das 9h00 às 11h30
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