
  
P á g i n a   1 | 7 

Página 1 / 7  

                     Official Partner 
 
 

 
EXIN PRIVACY AND DATA PROTECTION 

 
 
 
 
 
 
 
 

A trilha de certificação em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, focada na GDPR, 
leva o candidato a obtenção do título de DPO (Encarregado pela Proteção de Dados 
Pessoais) pela EXIN, esta trilha é composta pelos treinamentos: 

 
I. ISFS - Information Security Foundation based on ISO IEC 27001 

II. PDPF - EXIN Privacy and Data Protection Foundation 
III. PDPP - EXIN Privacy and Data Protection Practitioner 
IV. Practical Assignments 

 
 
 

Opcional (restrito a regulamentação Brasileira): 
V. PDPE – EXIN Privacy and Data Protection Essentials

  edson.costa@ecconsulting.com.br 
             

                                                     https://br.linkedin.com/in/edsoncostajr 

mailto:edson.costa@ecconsulting.com.br
https://br.linkedin.com/in/edsoncostajr


  
P á g i n a   2 | 7 

Página 2 / 7  

                    Official Partner 
 
 

 
I. Information Security Foundation based on ISO 

IEC 27001 
O programa de EXIN Information Security Foundation (ISFS) é uma certificação 
relevante para todos os profissionais que trabalham com informações 
confidenciais. Ele explica o conceito, o valor e a importância da segurança da 
informação, bem como ameaças e riscos. O exame abrange: Informação e 
segurança, Ameaças e riscos, Abordagem e organização, Medidas, e Legislação 
e regulamentação. 

 
1. Informação e segurança 

1.1 O conceito de informação 
1.2 Valor da informação 
1.3 Aspectos de confiabilidade 

2. Ameaças e riscos 
2.1 Ameaças e riscos 
2.2 Relacionamento entre ameaças, riscos e confiabilidade da informação 

3. Abordagem e organização 
3.1 Política de segurança e organização de segurança 
3.2 Componentes da organização da segurança 
3.3 Gerenciamento de incidentes 

4. Medidas 
4.1 Importância de medidas de segurança 
4.2 Medidas físicas 
4.3 Medidas técnicas 
4.4 Medidas organizacionais 

5. Legislação e regulamentação 
5.1 Legislação e regulamentação 

 
Duração: 16 horas 
Prova: 1 hora (40 questões) 
Aprovação: 65% (26 questões) 
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II. EXIN Privacy and Data Protection Foundation 

A EXIN Privacy & Data Protection Foundation (PDPF) abrange os principais 
assuntos relacionados à proteção de dados pessoais. Os candidatos se 
beneficiam de uma certificação que tem a finalidade de transmitir todo o 
conhecimento necessário para ajudar a garantir a conformidade com o 
Regulamento Geral de Proteção de Dados. O exame abrange: Fundamentos e 
regulamentação de Privacidade e Proteção de Dados (GDPR), Organizando a 
proteção de dados, e Práticas de Proteção de Dados. 

 
1. Fundamentos e regulamentação de privacidade e proteção de dados 

1.1 Definições 
1.2 Dados pessoais 
1.3 Fundamentos legítimos e limitação de propósito 
1.4 Requisitos adicionais para processamento legítimo de dados pessoais 
1.5 Direitos do titular dos dados 
1.6 Violação de dados e procedimentos relacionados 

2. Organizando a proteção de dados 
2.1 Importância da proteção de dados para a organização 
2.2 Autoridade Fiscalizadora 
2.3 Transferência de dados pessoais para outros países 
2.4 Normas Corporativas Globais e proteção de dados em contratos 

3. Práticas de proteção de dados 
3.1 Proteção de dados by design e por padrão 
3.2 Avaliação de Impacto sobre a Proteção de Dados (DPIA) 
3.3 Aplicações práticas relacionadas ao uso de dados, marketing e mídias sociais 

Duração: 16 horas 
Prova: 1 hora (40 questões) 
Aprovação: 65% (26 questões) 
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III. EXIN Privacy and Data Protection Practiotioner 
A EXIN Privacy and Data Protection Practitioner (PDPP) é uma certificação de 
nível avançado que valida o conhecimento e a compreensão do profissional 
com relação à política de privacidade (proteção de dados) europeia, bem 
como saber quais as medidas técnicas e organizacionais utilizar, adotando 
frameworks como a ISO 27701:2019. O exame se concentra na relevância 
internacional dessas regulamentações e testa a capacidade de cada um de 
aplicar esse conhecimento e essa compreensão na prática profissional diária. 

 
1. Políticas de proteção de dados 

1.1 O candidato compreende o objetivo das políticas de proteção de 
dados/privacidade em uma organização. 

1.2 O candidato compreende os conceitos de proteção de dados desde a 
concepção (by design) e por padrão (by default). 

2. Gerenciando e organizando a proteção de dados 
2.1 O candidato é capaz de aplicar as fases do Sistema de Gestão de 
Proteção de Dados (DPMS). 
2.2 O candidato é capaz de aplicar a teoria de um plano de ação para 
conscientização sobre a proteção de dados. 

3. Papéis do Controlador, Processador e Data Protection Officer (DPO) 
3.1 O candidato é capaz de implementar os papéis do controlador e 
processador de dados. 

3.2 O candidato é capaz de estabelecer o papel e as responsabilidades de um 
DPO. 

4. Avaliação de Impacto sobre a Proteção de Dados (AIPD) 
4.1 O candidato é capaz de aplicar os critérios para uma AIPD. 
4.2 O candidato é capaz de aplicar as etapas de uma AIPD. 

5. Violação de dados, notificação e resposta a incidentes 
5.1 O candidato é capaz de aplicar os requisitos do GDPR em relação a 
violações de dados pessoais.  
5.2 O candidato é capaz de aplicar os requisitos para notificação. 

 

Duração: 16 horas 
 
 

IV. Practical Assignments (incluso com o PDPP) 
Practical Assignments, é uma revisão prática do conteúdo abordado e serve como complemento 
do curso PDPP onde o candidato terá que demonstrar os conhecimentos necessários para 
atuar como DPO, nesta dinâmica são apresentados diversos cases sobre a atuação de um 
DPO, considerando como exemplos: processos de mapeamento de dados sensíveis (Data 
Mapping & Data Discovery); elaboração de relatórios de impacto (DPIA); resposta a 
incidentes; e abordagem de implementação de um Sistema de Gestão de Proteção de Dados 
Pessoais (DPMS). No final é realizado um simulado antes da aplicação da prova de 
certificação. Esta etapa é obrigatória para que o candidato possa realizar a prova do PDPP. 

 
PDPP + Practical Assignments habilita a realização do exame: 

 
Duração: 8 horas presenciais  
Prova: 2 horas (40 questões) 
Aprovação: 65% (26 questões) 
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V. EXIN Privacy and Data Protection Essentials 
 

EXIN Privacy and Data Protection Essentials (PDPE) é uma certificação que 
valida o conhecimento de um profissional sobre a organização da proteção de 
dados pessoais, e as regras e regulamentos brasileiros em matéria de proteção 
de dados. Focada na LGPD, esta certificação não compõe a trilha para obtenção 
do certificado Data Protection Officer (DPO) da EXIN, sendo opcional para 
aqueles que desejam apenas se certificar na regulamentação brasileira. O exame 
abrange: Fundamentos e regulamentação de Privacidade e Proteção de Dados 
(LGPD), Organizando a proteção de dados, e Práticas de Proteção de Dados. 

 
1. Fundamentos e regulamentação de privacidade e proteção de dados 

1.1 Definições 
1.2 Dados pessoais 
1.3 Fundamentos legítimos e limitação de propósito 
1.4 Requisitos adicionais para processamento legítimo de dados pessoais 
1.5 Direitos do titular dos dados 
1.6 Violação de dados e procedimentos relacionados 

2. Organizando a proteção de dados 
2.1 Importância da proteção de dados para a organização 
2.2 Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) 
2.3 Transferência de dados pessoais para outros países1 
2.4 Normas Corporativas Globais e proteção de dados em contratos 

3. Práticas de proteção de dados 
3.1 Proteção de dados desde a concepção (by design) e por padrão 
3.2 Relatório de impacto sobre a proteção de dados (RIPD) 
3.3 Aplicações práticas relacionadas ao uso de dados, marketing e mídias sociais 
3.4 Outras Leis correlatas no Brasil 
3.5 Visão geral de um Sistema de Gestão de Proteção de Dados - SGPD 

 

Duração: 16 horas 
Duração para quem tiver realizado o PDPF (mediante certificado): 8 horas 
Prova: 30 minutos (20 questões) 
Aprovação: 65% (13 questões) 
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 SOBRE O INSTRUTOR:  
 

 
Engenheiro, DPO, MBA, ITIL, ISFS, 

PFPE, PDPP, Membro ANPPD® 
 Consultor em Governança, Riscos & Compliance, com experiência de mais de 21 anos na área de 

Tecnologia da Informação, 8 anos em Segurança da Informação, 3 anos de atuação em Governança, 

Risco e Compliance, 4 anos de atuação com Privacidade de Dados e 2 anos de atuação como DPO. 

 Gestor Executivo responsável por liderar equipes de Segurança da Informação e Privacidade de Dados. 

 Formado em Engenharia Elétrica na modalidade Eletrônica, com especialização em Gestão e Tecnologia 

em Segurança da Informação. 

 Especialista certificado pela EXIN em Privacidade e Proteção de Dados para atuação como Encarregado 

de Privacidade de Dados (DPO) de acordo com a GDPR (Europa) e LGPD (Brazil). 

 MBA em Gestão e Tecnologia em Segurança da Informação. 

 Professor em cursos de Especialização e MBA. 

 Membro ANPPD® - Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados 

 Conselheiro do Grupo de Compliance com a GDPR e Conselheiro do Grupo de Construção da LGPD 

 Membro Praxis – Comunidade de Prática de Tecnologia em Educação. 

 Membro GTI Educ – Comunidade dos profissionais de tecnologia das instituições de ensino do Brasil. 

 Responsável por implantar iniciativas estratégicas em segurança corporativa, processos de contingência e metodologia de Gestão de Riscos 

Corporativos, além de promover integrações com Compliance e Auditoria Interna. 

 Participante ativo de fóruns, eventos e comitês de discussão de normas e padrões para governança em Segurança da Informação, Continuidade 

de Negócio e Riscos Corporativos. 

 Voluntário em movimentos sociais que visam educar e conscientizar Pais e Estudantes sobre os riscos do uso da tecnologia e internet, orientando 

as boas práticas de Segurança da Informação. 
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 CERTIFICAÇÕES: 
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