
CURSO
REGULAMENTO 
GERAL DE 
PROTEÇÃO 
DE DADOS

Compreender e aplicar o Regulamento Geral de 
Proteção de Dados.

Objetivo Geral

Reconhecer a importância da Proteção de Dados 
Pessoais;

Identificar os direitos dos titulares dos dados;

Reconhecer o tratamento de dados pessoais;

Hierarquizar os intervenientes no sistema de 
proteção de dados.

Competências a desenvolver

Todos os profissionais que de alguma forma tenham 
contacto com dados pessoais, sejam eles em 
formato informático ou em suporte de papel.

Destinatários

Conteúdos da autoria da: 

O RGPD ou GDPR, na versão original, é a nova regulamentação 
europeia para a proteção de dados, que entra em vigor no dia 25 de 
maio de 2018, e que obriga todas as instituições a promoverem 
formação aos seus colaboradores.

As organizações que não cumpram RGPD estão sujeitas a coimas que 
podem alcançar os 20 milhões de euros ou 4% da sua faturação anual 
global.

De forma a cumprir essa obrigação, o curso do RGPD em eLearning, De forma a cumprir essa obrigação, o curso do RGPD em eLearning, 
permite aos formandos obter todas as competências nesta área.

Abordagem ao Regulamento Geral 
de Proteção de Dados (RGPD/GDPR)

01

O que se entende como Dados Pessoais;

O que são Dados Sensíveis;

Âmbito da aplicação do RGPD;

Exclusões da Aplicação do RGPD;

Que suportes estão abrangidos pelo RGPD.
 

O Tratamento de Dados Pessoais02
Noção de Tratamento de Dados;

Princípios gerais do tratamento de dados pessoais;

Tratamento de categorias especiais de Dados Pessoais;

Tratamento de dados pessoais relacionados com condenações penais e infrações;

Registos das atividades de tratamento.

 Direitos dos titulares dos Dados 03
Recolha dos Dados Pessoais junto do Titular;

Consentimento para o Tratamento de Dados Pessoais;

Condições aplicáveis ao consentimento de crianças;

Retificação e Apagamento;

Direito à limitação do tratamento;

Direito de Oposição;

Direito de portabilidade dos dados;Direito de portabilidade dos dados;

Transparência e regras para o exercício dos direitos dos titulares dos dados;

Fornecimento dos Dados; duvidas quanto à identidade da pessoa que apresenta o pedido;

Limitações aos direitos dos titulares dos dados.

O Responsável pelo tratamento dos dados04
Responsabilidade do responsável pelo tratamento;

Responsáveis conjuntos pelo tratamento;

Responsáveis pelo tratamento ou dos subcontratantes não estabelecidos na UE;

Obrigações legais ou contratuais.

A Proteção dos Dados 05

Perfil e funções do Encarregado de Proteção de Dados06
Designação do encarregado da proteção de dados (EPD/DPO);

Funções do Encarregado de Proteção de Dados;

Envolvimento do EPD em todas as questões relativas à proteção dos dados pessoais;

Cooperação, função de ponto de contacto e abordagem do risco;

Conflito de interesses.

Códigos de conduta, Transferência e Autoridade de Controlo 07
Supervisão dos códigos de conduta aprovados, Certificação e Organismos de Certificação;

Transferências de dados pessoais para países terceiros ou organizações internacionais;

Autoridade de controlo, competência, atribuições e poderes.


