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“MARATONA DE PROTEÇÃO DE DADOS”
ETAPA M3

¡ Entre os dias 22 de fevereiro e 18 de março, sempre às segundas e quintas-feiras, ocorrerá a “Maratona de Proteção
de Dados” – Etapa M3.

¡ A M3 corresponde ao último nível na formação “Maratona de Proteção de Dados”, composta pela Etapa M1 (nível
iniciante) e Etapa M2 (nível intermediário).

¡ Foco do curso: formação prática de profissionais de proteção de dados com base no Regulamento Geral sobre a
Proteção de Dados (RGPD) e na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), além da utilização de padrões
internacionalmente reconhecidos como algumas das normas da família ISO 27000.

¡ Pré-requisito: conhecimento intermediário sobre os conceitos fundamentais da proteção de dados. É recomendável,
mas não obrigatório, que o aluno tenha feito a “Maratona de Proteção de Dados” – Etapa M1 e a “Maratona de
Proteção de Dados” – Etapa M2. Se o aluno ainda não fez a M1 e/ou a M2 precisará ter conhecimento sobre o
conteúdo ministrado nestas Etapas, pois na M3 não serão explicados conceitos.
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https://www.sympla.com.br/maratona-de-protecao-de-dados---etapa-m1__1100131
https://www.sympla.com.br/maratona-de-protecao-de-dados---etapa-m2__1108345
https://www.sympla.com.br/maratona-de-protecao-de-dados---etapa-m1__1100131
https://www.sympla.com.br/maratona-de-protecao-de-dados---etapa-m2__1108345


CONTEÚDO DA “MARATONA DE PROTEÇÃO DE 
DADOS” – ETAPA M3

¡ A “Maratona de Proteção de Dados” – Etapa M3 terá como conteúdo o estabelecimento de elementos que permitem
a um agente de tratamento dar respostas práticas à Autoridade de Controle, com foco em accountability e prestação
de contas, tais como:

¡ Solução de violações de dados pessoais;

¡ Resposta ao exercício de direitos de titulares;

¡ Análise de documentação de uma organização;

¡ Atuação do DPO;

¡ Políticas e procedimentos internos a uma organização;

¡ Resposta a questionamentos feitos por uma Autoridade Supervisora.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS

¡ Dias das aulas: 22 e 25 de fevereiro; 1, 4, 8, 11, 15 e 18 de março de 2021.

¡ Horário: das 17h às 19h (horário de Brasília). Importante: Para além destes horários, é obrigatório ter disponível mais 2h por
semana para a solução de “situações-surpresa” a serem apresentadas aos alunos no decorrer do curso.

¡ Plataforma: as aulas ao vivo ocorrerão por meio do aplicativo Zoom, em links a serem disponibilizados aos inscritos. É
recomendável que o aluno tenha o aplicativo instalado em seu dispositivo. Da mesma forma, para melhor aproveitamento do
conteúdo recomenda-se que as aulas sejam assistidas em computador/notebook, não em celulares.

¡ Disponibilização posterior: as aulas serão gravadas e disponibilizadas na plataforma Sympla por 6 meses após a data da
compra. Além dos vídeos serão disponibilizados todos os PDFs e alguns documentos utilizados durante o curso.

¡ Carga horária total: 16h (apenas vídeos).

¡ Certificado: emitido após o fim da M3 e registrado em blockchain para garantia de autenticidade.

¡ Participação em grupo exclusivo dos Maratonistas no Telegram.
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INVESTIMENTO

¡ R$ 1.600,00 em até 12 vezes (parcelamento conforme condições da plataforma Sympla).

¡ Quem já é Maratonista receberá um código de 25% de desconto – valor final: R$ 1.200,00.

¡ Para obter o código de desconto envie e-mail para equipe@profmatheus.eu com o assunto “Código de Desconto M3”.
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DÚVIDAS

¡ Em caso de dúvidas entre em contato conosco: equipe@profmatheus.eu.

¡ Adicione o domínio @profmatheus.eu à sua lista de e-mails confiáveis para que nossos e-mails não sejam
classificados como spam.
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