LGPD EFETIVA

O Centre for Information Policy Leadership (CIPL) e o Centro de Estudos de Direito,
Internet e Sociedade of Instituto Brasiliense de Direito Público (CEDIS-IDP) têm atuado
em parceria para moldar assuntos relacionados à privacidade e proteção de dados
pessoais no Brasil desde 2015.
Em meados de 2019, nós lançamos um projeto conjunto especial para trabalhar com a
indústria, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e especialistas locais e
globais na efetividade da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
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Save the date:
eventos em 2021*
Webinário & Mesa Redonda

Bases legais para
processamento de dados
pessoais - legítimo
interesse e consentimento
17 & 18 de março de 2021
Seminário internacional

Global Dialogues in Data
Privacy - segunda edição
19, 20 & 21 de maio de 2021
Esse seminário reunirá organizações
globais, autoridades de proteção de
dados e especialistas em privacidade
para discutir tendências em privacidade
no Brasil e no mundo.

Webinário & Mesa Redonda

Os papéis do
controlador e do operador
29 & 30 de junho de 2021

Webinário & Mesa Redonda

Tópico a ser definido
21 & 22 de outubro de 2021

Nota sobre os eventos:
Os eventos serão online. Participação é reservada aos participantes do projeto
e convidados. Caso você se interesse em obter mais informações sobre como
participar, escreva para Giovanna Carloni (gcarloni@huntonak.com).
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O papel da ANPD
conforme a LGPD
English
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privadas implementarem a
LGPD de forma eficaz
English

Portuguese

