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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 (e agora na lei de 
implementação) 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 das training series já havidas, a Garrigues gostaria de o convidar para 
a próxima sessão, que abordará, a pedido dos participantes da sessão anterior e tendo em conta 
a atualidade do tema, a LEI DE IMPLEMENTAÇÃO DO RGPD (Lei N.º 58/2019 de 8 de agosto). 
Esta sessão terá lugar na manhã do dia 17 de setembro, nos nossos escritórios em Lisboa. Devido 
à elevada afluência a estas sessões e tendo em conta a capacidade limitada do nosso auditório, 
pedíamos a gentileza de limitarem a inscrição a 2 participantes por empresa.

O Programa da sessão, destinada a DPO’s, Responsáveis pela Proteção de Dados e a membros 
das equipas de privacidade das empresas, é o seguinte:

Garrigues Privacy Training Series

Eventos

Afinal o que realmente muda com a Lei de Implementação do RGPD  
(Lei N.º 58/2019 de 8 de agosto)?

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

9:30 h •  I Parte: Principais novidades e contradições da lei de implementação.  
O princípio do primado da União Europeia, a CNPD e os tribunais nacionais 
Consequências práticas.

11:15 h • Coffee Break

11:30 h • II Parte: Normas sectoriais (saúde, relações laborais, biométricos, 
videovigilância), períodos de conservação.
Contraordenações e crimes, considerações práticas.

13:00 h • Encerramento dos trabalhos.

Programa

DATA DO EVENTO

Terça-feira,  
17 de setembro de 2019

Das 9h00 às 13h00

Garrigues 
Av. da República, 25, 1º

1050-186 Lisboa
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