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.

Todos os colaboradores precisam ter uma
compreensão da proteção de dados e dos requisitos
legais, conforme definido no GDPR. As seguintes
funções mais específicas podem se interessar: DPO
(Diretor de Proteção de Dados), Privacy Officer
O EXIN é certificado de acordo com a norma internacional (Diretor de Privacidade), Legal Officer / Compliance
ISO 9001 e opera de acordo com os princípios das normas Officer (Diretor Jurídico / Diretor de Conformidade),
Security Officer (Diretor de Segurança), Business
internacionais ISO 17024 e ISO 27001.
Continuity Manager (Gerente de Continuidade de
Fonte: https://www.exin.com/exins-10-commitments-impartialityNegócios).
objectivity-and-quality

Resumo
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 e tem sido usado como um guia para diversos
países fora da UE em fase de elaboração das suas
próprias leis.

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. 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.
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[Atraia a atenção do leitor com uma ótima citação do documento ou use esse espaço para enfatizar
um ponto importante. Para colocar essa caixa de texto em qualquer lugar da página, basta arrastá-la.]
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