UMA NOVA PROFISSÃO
EM ALTA NO MERCADO
COM REMUNERAÇÃO ATRAENTE
É TOTALMENTE POSSÍVEL!!
VOCÊ PODE SE TORNAR UM DATA PROTECTION OFFICER (DPO)
EXIGÊNCIA DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)
QUE ENTRA EM VIGOR EM AGOSTO DE 2020
O SALÁRIO MÉDIO DEVE CHEGAR A R$ 20 MIL

SAIBA COMO
COMECE O ANO DE 2020 COM OS DOIS PÉS
EM DIREÇÃO À UMA NOVA DIMENSÃO PROFISSIONAL
O EXIN oferece a certificação internacional necessária
ao Data Protection Officer (DPO) atendendo os mais
rigorosos requisitos de certificação em conformidade
com a norma ISO 9001, operando de acordo com os
princípios estabelecidos pelas normas internacionais
ISO 17024 e ISO 27001.

PRONTOS
PARA COMEÇAR?

O Data Protection Officer (DPO) – encarregado da
proteção de dados – tem como principal missão
estabelecer regras de coleta e tratamento de
informações pessoais de clientes e usuários no âmbito
de organizações públicas e privadas.
O Perfil desejado para o DPO é o de um profissional
híbrido que, independente de sua origem, precisará
expandir seu conhecimento para uma outra área com
as certificações Information Security Foundation (ISFS),
Privacy and Data Protection Foundation (PDPF) e
Privacy and Data Protection Practitioner (PDPP). Essa
certificação alinha os fundamentos de segurança da
informação da ISFS, PDPF com o conhecimento sobre
a GDPR/LGPD e da implementação de um Sistema de
Gestão de Privacidade de Dados do PDPP.

SAIBA COMO SE INSCREVER
gustavo.meireles@guardsi.com.br
www.guardsi.com.br/formacaodpo

Fonte: https://www.exin.com/exins-10-commitmentsimpartiality-objectivity-and-quality

10 COMPROMISSOS DA EXIN COM
IMPARCIALIDADE, OBJETIVIDADE
E QUALIDADE
O EXIN avalia as competências dos profissionais de acordo com os altos padrões disponíveis. Por
uma questão de transparência, escolhe validar os processos de certificação em conformidade
com os mais altos padrões e opera de acordo com os 10 compromissos a seguir:

1. O EXIN promove o desenvolvimento de
profissionais no domínio da ICT, atuando
como um instituto independente de
certificação e credenciamento.

6. O EXIN é certificado de acordo com a
norma internacional ISO 9001 e opera de
acordo com os princípios das normas
internacionais ISO 17024 e ISO 27001.

2. O EXIN opera de maneira imparcial,
confiável e consistente.

7. O EXIN realiza avaliações bem planejadas e
estruturadas.

3. O EXIN possui processos bem definidos e
projetados que permitem a objetividade das
atividades de certificação e credenciamento.

8. O EXIN atenua conflitos de interesse.

4. O EXIN usa critérios objetivos para aferir e
avaliar competências e notas.
5. O EXIN monitora continuamente a
qualidade de seus exames e certificações,
estabelecendo procedimentos formais para
coletar, investigar e resolver reclamações e
recursos.

9. O EXIN protege e manipula dados
pessoais,
propriedade
intelectual
e
informações
confidenciais
com
muito
cuidado.
10. O EXIN aspira a altos padrões éticos e
espera o mesmo de seus clientes, parceiros e
fornecedores. Considerando absolutamente
inaceitável qualquer forma de prática
enganosa, incorreta, ilegal ou antiética,
inclusive, não se limitando a oferecer ou
aceitar subornos ou outros meios para obter
vantagem indevida ou imprópria.

Fonte: https://www.exin.com/exins-10-commitments-impartiality-objectivity-and-quality
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EXIN PRIVACY & DATA PROTECTION
INFORMATION SECURITY FOUNDATION
BASED ON ISO/IEC 27001 (ISFS)

Escopo
EXIN Information Security Foundation baseado na
ISO/IEC 27001 é uma certificação que valida o
conhecimento de um profissional sobre:
• Informação e segurança: os conceitos, o valor da
informação e da importância da confiabilidade.
• Ameaças e riscos: a relação entre as ameaças e
confiabilidade.
• Abordagem e organização: a política de segurança e
estabelecimento da Segurança da Informação.
• Medidas: física, técnica e organizacional
• Legislação e regulamentação: a importância e
funcionamento.
O EXIN é certificado de acordo com a norma
internacional ISO 9001 e opera de acordo com os
princípios das normas internacionais ISO 17024 e ISO
27001.
Fonte: https://www.exin.com/exins-10-commitmentsimpartiality-objectivity-and-quality

Resumo
A segurança da informação é a proteção das
informações de uma grande variedade de ameaças
com o objetivo de assegurar a continuidade do
negócio, minimizar o risco do negócio e maximizar o
retorno sobre os investimentos e as oportunidades
de negócios.
A segurança das informações vem ganhando
importância no mundo da Tecnologia da Informação
(TI). A globalização da economia está gerando uma
troca cada vez maior de informações entre as
organizações
(seus
funcionários,
clientes
e
fornecedores) bem como uma explosão no uso de
computadores em rede e dispositivos de
informática.
INVESTIMENTO – TAXA DE INSCRIÇÃO
R$ 1.161,00
Inclusos: Material didático e certificado de presença
oficial EXIN.

CASA ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
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A norma internacional para Gerenciamento de
Segurança da Informação ISO/IEC 27001, é uma
norma amplamente respeitada e consultada e fornece
uma estrutura para a organização e o gerenciamento
de um programa de segurança das informações. A
implementação de um programa com base nesta
norma será muito útil para o objetivo de uma
organização de atender a muitas das necessidades
apresentadas no complexo ambiente operacional da
atualidade. Uma compreensão categórica desta
norma é importante para o desenvolvimento pessoal
de todos os profissionais de segurança das
informações.
Nos módulos de Segurança da Informação do EXIN,
utiliza-se a seguinte definição: A Segurança da
Informação lida com a definição, a implementação, a
manutenção, a conformidade e a avaliação de um
conjunto coerente de controles (medidas) que
garantam a disponibilidade, a integridade e a
confidencialidade da fonte de informações (manual e
automática).
No EXIN Information Security Foundation baseado na
ISO/IEC 27001 são testados os conceitos básicos de
segurança da informação e suas relações. Um dos
objetivos desse módulo é aumentar a conscientização
de que as informações são valiosas e vulneráveis e
aprender quais medidas são necessárias para
protegê-las

Treinamento
O número recomendado de horas para esse
treinamento é de 16 horas. Isso inclui atribuições em
grupo, preparação para o exame e paradas curtas
(breaks). Este número de horas não inclui tarefas
para casa, a logística (preparação) relacionada à
sessão do exame, a sessão do exame e intervalos de
almoço.

www.guardsi.com.br

Público alvo
Qualquer pessoa na organização que manuseia informações. É também aplicável a proprietários de pequenas empresas a
quem alguns conceitos básicos de Segurança da Informação são necessários. Este módulo pode ser um excelente ponto de
partida para novos profissionais de segurança da informação.
Os tópicos para este módulo são:
• Informação e segurança: os conceitos, o valor da informação e da importância da confiabilidade;
• Ameaças e riscos: a relação entre as ameaças e confiabilidade;
• Abordagem e organização: a política de segurança e estabelecimento da Segurança da Informação;
• Medidas: física, técnica e organizacional; e,
• Legislação e regulamentação: a importância e funcionamento.

Requisitos do exame
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EXIN PRIVACY & DATA PROTECTION
PRACTITIONER (PDPP)

Escopo

Público alvo

EXIN Privacy & Data Protection Practitioner é uma
certificação que valida o conhecimento e a
compreensão de um(a) profissional sobre a legislação
de privacidade europeia (proteção de dados) e sua
relevância internacional, assim como sua capacidade
de aplicar este conhecimento e compreensão na
prática profissional.
O EXIN é certificado de acordo com a norma
internacional ISO 9001 e opera de acordo com os
princípios das normas internacionais ISO 17024 e ISO
27001.
Fonte: https://www.exin.com/exins-10-commitmentsimpartiality-objectivity-and-quality

Esta certificação em nível Practitioner será
particularmente útil para Data Protection Officers
(DPOs) ou “Encarregados pelo Tratamento de Dados
Pessoais” em uma organização/Privacy Officers,
Legal/Compliance Officers, Security Officers, Gerentes
de Continuidade de Negócios, Controladores dos
Dados, Auditores de Proteção de Dados (internos e
externos), Analistas de Privacidade e Gerentes de RH.
Uma vez que esta é uma certificação de nível
avançado, a aprovação prévia no EXIN Data &
Protection Foundation é altamente recomendada.

Resumo
Com a explosão cada vez maior de informações que
inundam a internet, todas as empresas devem
planejar como gerenciar e proteger a privacidade das
pessoas e seus dados. Não é à toa que muitas novas
leis - na UE, assim como nos EUA e em muitas outras
regiões - estão sendo formuladas para a sua
regulação.
Recentemente, a Comissão Europeia publicou o
General Data Protection Regulation (GDPR) na UE, o
que significa que todas as organizações envolvidas
devem cumprir regras específicas. Esta certificação
de nível Practitioner é baseada nos temas abordados
pelo
exame
Foundation,
enfocando
o
desenvolvimento e a implementação de políticas e
procedimentos para o cumprimento da legislação
nova e da já existente, aplicação de diretrizes e
melhores práticas para privacidade e proteção de
dados e estabelecimento de um Sistema de Gestão
de Proteção de Dados e Privacidade.

CASA ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
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Requisitos para a certificação
• Treinamento credenciado para Privacy & Data
Protection Practitioner, incluindo a conclusão bemsucedida das Atividades Práticas;
• Aprovação no exame EXIN Privacy & Data Protection
Practitioner.

Treinamento
O número recomendado de horas para esse
treinamento é de 24 horas. Isso inclui atribuições em
grupo, preparação para o exame e paradas curtas
(breaks). Este número de horas não inclui tarefas para
casa, a logística (preparação) relacionada à sessão do
exame, a sessão do exame e intervalos de almoço.
INVESTIMENTO – TAXA DE INSCRIÇÃO:
R$ 1.999,50
Inclusos: Material didático e certificado de presença
oficial EXIN.

www.guardsi.com.br

Requisitos do exame
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EXIN PRIVACY & DATA PROTECTION
FOUNDATION (PDPF)

Escopo

Grupo alvo

EXIN Privacy & Data Protection Foundation (PDPF) é
uma certificação que valida o conhecimento de um
profissional sobre a organização da proteção de
dados pessoais, as regras e regulamentos da UE
(União Europeia) em matéria de proteção de dados.
O EXIN é certificado de acordo com a norma
internacional ISO 9001 e opera de acordo com os
princípios das normas internacionais ISO 17024 e ISO
27001.
Fonte: https://www.exin.com/exins-10-commitmentsimpartiality-objectivity-and-quality

Todos os colaboradores precisam ter uma
compreensão da proteção de dados e dos requisitos
legais, conforme definido na LGPD/GDPR. As seguintes
funções mais específicas podem se interessar: DPO
(Diretor de Proteção de Dados), Privacy Officer
(Diretor de Privacidade), Legal Officer / Compliance
Officer (Diretor Jurídico / Diretor de Conformidade),
Security Officer (Diretor de Segurança), Business
Continuity Manager (Gerente de Continuidade de
Negócios).

Resumo

Treinamento

Onde quer que os dados pessoais sejam coletados,
armazenados, usados e, finalmente, excluídos ou
destruídos, surgem preocupações de privacidade.
Com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da
UE (GDPR), o Conselho da União Europeia tenta
reforçar e unificar a proteção de dados para todos os
indivíduos da União Europeia (UE). Este regulamento
afeta todas as organizações que processam os dados
pessoais de cidadãos da EU e tem efeitos além destas
fronteiras. O PDPF abrange os principais assuntos
relacionados ao GDPR/LGPD e tem sido usado como
um guia para diversos países fora da UE em fase de
elaboração das suas próprias leis.

O número recomendado de horas para esse
treinamento é de 16 horas. Isso inclui atribuições em
grupo, preparação para o exame e paradas curtas
(breaks). Este número de horas não inclui tarefas para
casa, a logística (preparação) relacionada à sessão do
exame, a sessão do exame e intervalos de almoço.O
número recomendado de horas para esse
treinamento é de 24 horas. Isso inclui atribuições em
grupo, preparação para o exame e paradas curtas
(breaks). Este número de horas não inclui tarefas para
casa, a logística (preparação) relacionada à sessão do
exame, a sessão do exame e intervalos de almoço.

INVESTIMENTO – TAXA DE INSCRIÇÃO
R$ 1.483,50
Inclusos: Material didático e certificado de presença oficial EXIN.
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Requisitos do exame
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