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O próximo dia 25 de Maio de 2018 
marcará um ponto de viragem na 
proteção da privacidade de todos 
os cidadãos europeus.  

A EU General Data Protection 
Regulation (GDPR) é a maior e 
mais importante mudança em 
termos de regulamentação da 
privacidade de dados nos últimos 
20 anos. Depois de um longo 
período de 4 anos de preparação e 
debate, a GDPR foi finalmente 
aprovada e será diretamente 
aplicada em todos os estados 
membros a partir de Maio do 
próximo ano. - data a partir da qual 
todas as organizações que não a 
adoptem corretamente estarão 
sujeitas a multas elevadas. 

A GDPR vem substituir a Directiva 
de Protecção de Dados 95/46 EC e 
foi desenhada para harmonizar as 
leis de privacidade de dados 
existentes na Europa, para proteger 
e dar controlo aos cidadãos 
europeus sobre a sua privacidade, e 
mudar a forma como as 
organizações na Europa abordam a 
privacidade dos dados.  

Este seminário irá apresentar os 
principais aspectos da GDPR, e 
abordar os principais desafios para 
utilizadores e organizações.

O evento é gratuito mas o registo é 
obrigatório. O registo pode ser 
realizado em:

https://gdpr-iscte-iul.eventbrite.com


