INSTITUTO DE FORMAÇÃO ACTUARIAL

PROTEÇÃO
DE
DADOS PESSOAIS
DOS
COLABORADORES
16 de março de 2020

Programa
Regulamento Geral de Proteção de Dados
Dados Pessoais Protegidos
Lei de Execução do Regulamento Geral de Proteção de Dados
(LERGPD – Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto)
Regime de Controlo Prévio
Prazos de Retenção de Dados Pessoais
Impacto do Regulamento Geral de Proteção de Dados
nas
Relações Laborais
Letimidade
Consentimento dos Trabalhadores
Sistemas de Videovigilância
Dados Biométricos
Tratamento de Dados de Saúde e dados Genéticos
Subcontratantes

Sobre o Curso:
Objetivo:

Proporcionar a aquisição e/ou desenvolvimento de conhecimentos
relativos à proteção de dados pessoais dos colaboradores de uma
empresa/instituição/entidade, focando os aspetos e condicionantes
associados à mesma.
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Pretende-se que no final da ação de formação, os formandos na
mesma
presentes
possuam
competências
(conhecimentos,
capacidades e comportamentos) que lhes permitam:






Compreender a evolução do ordenamento jurídico no que se
refere à proteção de dados pessoais;
Identificar o papel da Comissão Nacional de Proteção de
Dados no controlo do tratamento de dados pessoais;
Conhecer os principais constrangimentos associados ao
tratamento de informação pessoal dos trabalhadores de uma
empresa/instituição/entidade.

No decurso e/ou no final da ação de formação, far-se-á o
diagnóstico dos conhecimentos adquiridos e da sua aplicabilidade
prática no âmbito da concreta atividade laboral dos formandos
presentes.

Destinatários:

Diretores de Recursos Humanos, Responsáveis de Relações
Laborais, Chefes de Serviços de Pessoal, Técnicos de Recursos
Humanos, Chefias de Empresas, Advogados, Juristas e em geral
todos aqueles que, em qualquer tipo de empresa/instituição,
possam ter necessidade de, pelas funções que exercem, conhecer
os aspetos jurídicos associados à proteção dos dados pessoais dos
colaboradores daquelas.

Horário:

O curso terá a duração de 4 horas e realizar-se-á na data indicada,
entre as 9h30m e as 13h30m.

Monitoragem:

A condução da ação de formação estará a cargo de Eduardo
Serra Jorge, Licenciado em Direito e Advogado desde 1986.
Membro e Diretor de várias Câmaras de Comércio e Indústria
bilaterais, Eduardo Serra Jorge é ainda consultor jurídico de
empresas, nacionais e estrangeiras, da mais variada dimensão e
cobrindo os principais setores da economia, bem como de outro
tipo de entidades, de caráter associativo ou cooperativo,
principalmente nas áreas do direito civil, direito comercial, direito
laboral, direito administrativo e direito fiscal.

Metodologia:

A ação de formação realizar-se-á com base numa metodologia
eminentemente ativa e prática, em que se visará adaptar os
conhecimentos teóricos que serão transmitidos, à realidade com a
qual os formandos se deparam ou poderão deparar no dia a dia,
por força das funções que desenvolvem.

Documentação: Será distribuída documentação referente ao curso e às diversas
matérias abordadas, a qual facilitará o aproveitamento da ação de
formação, servindo como elemento de consulta futura.

Preço:

Os preços de inscrição serão, consoante o número de inscrições
formalizadas pela mesma entidade, os seguintes:

Valor a Pagar

1ª inscrição

2ª inscrição

3ª inscrição
e seguintes

225,00 €

180,00 €

135,00 €
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Condições:

O curso realizar-se-á desde que exista um número mínimo de 6
inscrições.
Eventuais anulações de inscrições efetuadas devem ser
comunicadas ao Instituto de Formação Actuarial, até 48 horas (2
dias úteis) antes da data de realização do curso, reservando-se
esta instituição o direito de proceder à cobrança integral do valor
daquelas, caso o referido prazo não seja observado.
O
Instituto
de
Formação
Actuarial
realiza
formação
intraempresa, tendo portanto a possibilidade de desenvolver,
também nessa modalidade e mediante prévia apresentação de
Proposta de Formação, qualquer ação de formação subordinada a
tema que se enquadre no seu âmbito de atuação.

Localização:

O curso realizar-se-á no Instituto de Formação Actuarial que
funciona nas instalações da Actuarial-Consultadoria, Lda, na Av.
Duque d’Ávila, 185, 3º A e B, 1050-082 Lisboa (próximo da estação
de Metro de S. Sebastião, na sua saída para a Avenida Duque
d’Ávila).
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