
   
  

 

 

 
Centro de Direito, Internet e Sociedade do Instituto Brasiliense de Direito Público (CEDIS-IDP)  e 

Centre for Information Policy Leadership (CIPL) 

 

CICLO DE WORKSHOPS INTERNACIONAIS SOBRE IMPLEMENTAÇÃO 
E REGULAMENTAÇÃO EFETIVA DA NOVA LEI GERAL DE PROTEÇÃO 

DE DADOS 

 

PROJETO IDP/CIPL 

 

O Centro de Direito, Internet e Sociedade (CEDIS) do IDP e o CIPL (Centre for Information Policy 
Leadership) criaram em parceria o projeto “Implementação e Regulamentação Efetiva da Lei Geral de 
Proteção de Dados no Brasil”. O objetivo é reunir atores relevantes e especialistas do setor público, 
da iniciativa privada e da academia para discutir as diretrizes para a aplicação da Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD) e a necessidade de eventuais regulamentações da lei. 

O projeto visa ainda estabelecer um diálogo multissetorial, com o intuito de (i) construir boas práticas 
de governança privada na área de proteção de dados; (ii) consolidar interpretações dogmáticas sobre 
a nova lei; (iii) debater regulamentações necessárias; (iv) refletir sobre o papel da Agência Nacional 
de Proteção de Dados (ANPD) para a observância da legislação; e (v) explorar sinergias com 
experiências internacionais. 

O projeto promove entre setembro e novembro de 2020, o “Ciclo de workshops internacionais sobre 
implementação e regulamentação efetiva da nova Lei Geral de Proteção de Dados”. Serão três 
workshops de dois dias cada, realizados nos dias 29 e 30 de setembro; 27 e 28 de outubro e 25 e 26 
de novembro de forma online, pelas plataformas Zoom e Microsoft Teams.  

Cada workshop será composto por um webinar, que será em língua inglesa, seguido por uma mesa 
redonda em português, no dia seguinte. Os temas que serão tratados são:  

i) As 12 principais prioridades para uma implementação eficaz da LGPD;  

ii)  A LGPD e a indicação do encarregado: fundamentos e experiência internacional;  

iii) Gerenciando Direitos do Titular de Dados na LGPD: desafios para as organizações.  

O investimento por participante é R$500,00 por cada workshop de dois dias.  A inscrição nos  3 
workshops terá o valor promocional de R$1.300,00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.idp.edu.br/cedis/
https://www.idp.edu.br/eventos/workshop-implementacao-eficaz-da-lgpd/
https://www.idp.edu.br/eventos/workshop-lgpd-e-a-indicacao-do-encarregado/
https://www.idp.edu.br/eventos/workshop-gerenciando-direitos-do-titular-de-dados-na-lgpd/
https://www.idp.edu.br/eventos/workshop-gerenciando-direitos-do-titular-de-dados-na-lgpd/


   
  

 

 

 

PROGRAMAÇÃO DO WORKSHOP 1:   

IMPLEMENTAÇÃO EFICAZ DA LGPD 

 
Primeiro dia 

 

 

Webinar – Implementação eficaz da LGPD: lançamento do novo 
paper CIPL & CEDIS-IDP e da ferramenta OneTrust  LGPD 

 

Online via Microsoft Teams (em Inglês) 

Terça-feira, 29 de setembro de 2020 

De 10:00 às 11:30  

 

Agenda 
 
O  Centro de Direito, Internet e Sociedade (CEDIS) do IDP e o CIPL (Centre for Information Policy 
Leadership) promovem este webinar como parte de nosso projeto sobre a " Implementação e 
Regulamentação Efetiva da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Brasil". O webinar marcará o 
lançamento conjunto do novo paper intitulado "Top Priorities for Public and Private Organizations to 
Effectively Implement the LGPD"  e  do  OneTrust's LGPD Same Day Fast Track Program. 

A LGPD traz novos conceitos e regras de proteção de dados para o Brasil. Antes dela não havia no país 
uma lei abrangente de proteção de dados em vigor. Essas regras se aplicarão às organizações do setor 
público e privado, independentemente de onde estejam localizadas, caso se enquadrem no escopo 
da lei. Algumas organizações já fizeram progressos notáveis em conformidade com a LGPD. No 
entanto, muitos ainda estão nos estágios iniciais de implementação dos requisitos de adequação.  

O novo artigo do CIPL & CEDIS-IDP descreve 12 prioridades práticas e as etapas de adequação que as 
organizações públicas e privadas precisam realizar para implementar a LGPD de forma eficaz. Este 
artigo foi baseado na experiência internacional com conformidade de privacidade de dados e em 
contribuições recebidas de vários especialistas em privacidade no Brasil e no mundo.  

O webinar será seguido por uma mesa redonda menor, em português, para discutir os desafios mais 
específicos que as organizações brasileiras em diferentes estágios de conformidade com a LGPD 
enfrentam ao implementar a Lei. 

 
10:00   Boas-vindas e Apresentações 
 

❖ Bojana Bellamy, Presidente do CIPL 

❖ Laura Schertel, Advogada, Professora e Diretora do CEDIS-IDP   
 

https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/cipl-idp_white_paper_on_top_priorities_for_public_and_private_organizations_to_effectively_implement_the_lgpd__1_september_2020_.pdf
https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/cipl-idp_white_paper_on_top_priorities_for_public_and_private_organizations_to_effectively_implement_the_lgpd__1_september_2020_.pdf
https://www.onetrust.com/fast-track-your-lgpd-implementation-with-onetrust/


   
  

 

 

 
10:10    As 12 principais prioridades para uma implementação eficaz da LGPD 
 

❖ Bojana Bellamy, Presidente, CIPL 

❖ Danilo  Doneda, Advogado, Professor e Diretor do CEDIS-IDP 
 
10:40   OneTrust's LGPD Same Day Fast Track Program 
 

❖ Alex Bermudez,  Gerente de Ofertas, América Latina na OneTrust 
 
 
11:10   Perguntas e Respostas 
 
 
11:30   Término do webinar 
 
 
 
 

Segundo dia 
 
 
 

Mesa Redonda - Implementação Eficaz da LGPD: compreensão do impacto, 
mapeamento do ciclo de vida dos dados e implementação de programas de 

responsabilidade e conformidade  

 

Via Zoom— em português 

Quarta-feira, 30 de setembro de 2020 

De 10h às 11h30  

 

 

 

AGENDA 
 
Esta mesa redonda segue o "Webinar - Implementação eficaz da LGPD: lançamento do novo paper 
CIPL & CEDIS-IDP e da ferramenta OneTrust  LGPD ", que marcará o lançamento conjunto do novo 
paper intitulado "Top Priorities for Public and Private Organizations to Effectively Implement the LGPD"  
e  do  novo  OneTrust's LGPD Same Day Fast Track Program.  As discussões da mesa redonda serão 
estruturadas em torno de três prioridades delineadas no documento:  

• Prioridade 1: Compreender o impacto do LGPD na organização e obter a adesão da alta 
administração;  

https://wpcdn.idp.edu.br/idpsiteportal/2020/09/cipl-idp_white_paper_on_top_priorities_for_public_and_private_organizations_to_effectively_implement_the_lgpd__1_september_2020_-1.pdf
https://wpcdn.idp.edu.br/idpsiteportal/2020/09/cipl-idp_white_paper_on_top_priorities_for_public_and_private_organizations_to_effectively_implement_the_lgpd__1_september_2020_-1.pdf


   
  

 

 

• Prioridade 3: Identificar as atividades de processamento da organização e os dados que ela 
trata; e  

• Prioridade 6: Projetar e implementar um programa de gerenciamento de privacidade de 
dados cobrindo os requisitos da LGPD. 

 
 
 
10:00   Apresentações  e objetivos da mesa redonda 
 

❖ Giovanna Carloni, Gerente Global de Política de Privacidade, CIPL 

 
10:10  Discussões em mesa redonda 
 

Estas serão discussões moderadas de acordo com as prioridades do documento e as 
questões descritas abaixo.  
 
 
Moderadores:  
 

❖ Laura Schertel,  Advogada, Professora e Diretora do CEDIS-IDP 

❖ Danilo Doneda,  Advogado, Professor e Diretor do CEDIS-IDP 

❖ Giovanna Carloni, Gerente Global de Política de Privacidade, CIPL 
 
 
Questões para discussão: 
 
 

Prioridade 1. Entendendo o impacto da LGPD na organização e obtendo adesão da liderança 

• Por que é importante obter adesão da liderança e dos executivos da organização para a 

implementação de programas de accountability e conformidade com a LGPD? 

• Quais são as principais mensagens e informações que os indivíduos responsáveis pela 

implementação da LGPD devem passar para a liderança e executivos da empresa para 

conseguir sua adesão? 

• Quais são os benefícios para organizações ao investir em programas de accountability e 

conformidade com leis de proteção de dados pessoais? 

  

Prioridade 3. Identificando as operações de tratamento de dados da organização e os tipos de dados 
que ela trata 

• Por que é importante entender os dados que a empresa trata, seu ciclo de vida e as operações 

de tratamento? 



   
  

 

 

• Quais ferramentas e metodologias estão disponíveis para organizações mapearem o ciclo dos 

dados pessoais e suas operações de tratamento? Essas organizações devem terceirizar tais 

ferramentas ou utilizar recursos internos? 

  

Prioridade 6. Design e implementação de um programa de governança de dados pessoais que cubra 
os requerimentos da LGPD 

• Por que é importante para organizações implementarem um programa de governança de 

dados pessoais que cubra os requerimentos da LGPD? Como a implementação de tal 

programa ajuda organizações com sua obrigação relacionada a responsabilização e prestação 

de contas (accountability)? 

• Quais são os elementos principais de um programa de governança de dados pessoais e de 

accountability? Como organizações de diferentes setores da indústria, tamanhos e níveis de 

maturidade em privacidade e proteção de dados pessoais conseguem escalar elementos 

desses programas para as suas necessidades específicas? 

• Quais são os passos fundamentais que organizações devem tomar para planejar e 

implementar esses programas? 

 

 
11:30   Término da  mesa redonda 


