
Eu RH,
e a LGPD

COMO COMPREENDER OS IMPACTOS TRAZIDOS
PELA LEI NA GESTÃO DOS DESAFIOS INTERNOS

DO DEPARTAMENTO DE RH 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

Curso

Duração: 20 horas



Razões para participar do curso

A entrada em vigor da lei muito provavelmente será postergada para 2021, o que
não implica que as devidas e necessárias adequações dos processos internos
das empresas aos seus requisitos legais devam ser atrasados, uma vez que
demandam tempo para serem executados, com a revisão, criação e adaptação de
processos internos de acordo com os requisitos legais.
 
Além disso, uma vez que a Lei já existe e é inevitável a sua aplicação, o correto é
que sejam feitas as devidas adequações nela solicitadas pelas empresas de forma
imediata, diminuindo riscos e exposição da empresa, bem como eliminando
backlogs para serem tratados inevitavelmente no futuro.

O curso foi concebido pensando em ser aplicado para gestores e profissionais da
área de recursos humanos, englobando preocupações em cada uma das suas
explicações, exemplos e seleção de tópicos discutidos, de forma a ser
compreendido pelos profissionais da área, sem jargões técnicos ou jurídicos.
 
A idéia principal é que os participantes não apenas conheçam a Lei,  mas sim que
entendam os impactos da sua aplicação em cada um dos processos internos
da área de recursos humanos, a fim de que possam estar preparados para liderar
os respectivos processos de adequação aos requisitos legais da LGPD nas
empresas nas quais trabalham ou prestam serviços.

Mas... a entrada em vigor da LGPD não está para ser postergada?

Por que participar do curso? No que ele difere de outros?

Estrutura do Curso - 20 horas

O curso é dividido em três módulos:

MÓDULO I: Entendendo de forma geral a LGPD, seus
impactos e consequências para a área de Recursos
Humanos

Questões básicas e fundamentais da LGPD;

Serão apresentadas de forma gráfica cada uma das fases
do ciclo de vida do dado pessoal, e pontuados inicialmente
os processos internos da área de Recursos Humanos;

 



MÓDULO II: Preparação específica dos funcionários da
área de Recursos Humanos para liderarem as
adequações aos requisitos legais da LGPD:

Entendimento dos requisitos legais da LGPD;

Entendimento dos impactos na operação dos processos
internos que lidam com dados pessoais na área de
Recursos Humanos;

Entendimento dos pontos de atenção e controle a serem
desenvolvidos e gerenciados para a eficácia das
adequações necessárias aos requisitos legais da LGPD;

Questões legislativas – Privacidade e proteção de dados
pessoais

 

 

 

Workshop

Criação de uma Cultura Interna de Proteção de
Dados Pessoais e Privacidade na área de Recursos
Humanos;

Revisão/adaptação/criação de novos processos para
o tratamento adequado dos dados pessoais tratados
pela área de Recursos Humanos;

 

MÓDULO III: Alterações a serem incorporadas pela
área de Recursos Humanos na  operação dos seus
processos internos:
 

Ao final do curso, será realizado
um workshop, a fim de se
praticarem todos os conceitos
discutidos, de forma assistida.

Nele, serão apresentadas
situações reais e factíveis de
serem aboradadas pelos
participantes, nas suas
atividades diárias.



Formação de Turmas

As turmas deverão ter um número mínimo de 5
participantes para que possam ser confirmadas,
limitadas ao número de 15 participantes, de acordo
com o cronograma das aulas abaixo. 
 

GRUPOS FECHADOS PARA EMPRESAS 
 
Empresas interessadas poderão fechar turmas
exclusivas para os seus funcionários, com sugestões
para a customização de conteúdos adicionais a serem
oferecidos.

Cronograma das Aulas

O curso será ministrado originamente via 
videoconferência, durante a semana, podendo
ser excepcionalmente estendido para grupos

fechados em horários/dias específicos. 

Manhã: das 9h00 às 12h00 
 

Tarde: das 15h00 às 18h00
 

Noite: das 19h00 às 21h00

Horários das Aulas

Investimento (por aluno)
30% à vista, e o restante em
até 12 vezes sem juros (*)!

Inscrições & informações
www.conformidados.com/academy

Realização

www.conformidados.com.br

R$ 2.599,00

Forma de Pagamento

(*): Descontos especiais para pagamentos à vista! Consulte-nos!

Dúvidas? 
contato@conformidados.com.br


