INFORMAÇÃO: JURÍDICA

21/18
DATA: 18.03.27

ASSUNTO: SESSÃO DE DIVULGAÇÃO SOBRE O NOVO REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

A ANEME vai organizar mais uma Sessão de Divulgação sobre o Novo Regulamento Geral de Proteção de Dados Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Abril de 2016 e sobre a legislação
nacional que se perspetiva sobre esta matéria.
Este Regulamento aplica-se diretamente em Portugal a partir de 25 de Maio de 2018, e tem implicações
significativas para as empresas, consoante a sua natureza, área de atividade, dimensão e tipo de tratamentos de
dados pessoais que realizem.
A recolha e o tratamento dos dados pessoais de trabalhadores, fornecedores e clientes, passam a estar sujeitos a
novas regras, sendo necessário desde já verificar o atual nível de cumprimento em cada organização e assegurar a
adoção, durante este período de transição, das medidas necessárias para assegurar a conformidade com a futura
regulamentação.
Ressalva-se que o quadro sancionatório previsto para o incumprimento da nova regulamentação pode ascender a
20.000.000 EUR ou, no caso de uma empresa, até 4% do volume de negócio anual a nível mundial no exercício
financeiro anterior.
As empresas interessadas em participar na Sessão, que decorrerá no dia 11 de abril deverão devolver a ficha de
inscrição em anexo, devidamente preenchida e acompanhada do respetivo pagamento, impreterivelmente até ao
dia 6 de abril.
Apenas serão consideradas as inscrições depois de efetuado o pagamento dentro do prazo acima referido e a
realização da sessão está condicionada a um número mínimo de inscrições.
Eventuais cancelamentos apenas conferem direito à devolução do preço de inscrição se efetuados com a
antecedência mínima de três dias úteis em relação à data de realização da formação.

DEPARTAMENTO JURÍDICO

ANEXO: Programa e Ficha de Inscrição

“O REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS”
PROGRAMA
1. A proteção legal dos dados pessoais
2. Principais alterações introduzidas pelo Regulamento Geral dobre a Proteção de Dados e pela
legislação nacional em preparação
3. Tratamento de dados laborais em contexto laboral
4. Checklist

DATA
11 de abril
LOCAL
ANEME - Rua Francisco Cortês Pinto nº 2 - Pólo Tecnológico de Lisboa
HORÁRIO
9H00 - receção dos participantes
9H30 - 12H30
FORMADORA
Madalena Gonçalves - Departamento Jurídico da ANEME
PREÇO
Associados da ANEME com quotização regularizada:
40 Euros / Participante (1ª inscrição)
30 Euros (2ª inscrição e seguintes)

“O REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS ”

11 de abril de 2018

FICHA DE INSCRIÇÃO
EMPRESA: ______________________________________________________________________________
Nº CONTRIBUINTE: _________________

Nº SÓCIO: ______________________________________

MORADA: ______________________________________________________________________________
TELEFONE: __________________________
PARTICIPANTE(S) (preencher em letra legível):
NOME: ______________________________________________________________________
EMAIL:__________________________________
NOME: ______________________________________________________________________
EMAIL:__________________________________
Anexar prova de pagamento efetuado
Transferência bancária - NIB 003508090000247623074 (CGD)

DATA ___/___/___

