
RGPD | REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
- APLICAÇÃO NAS EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO

29 novembro | 14h30-17h30
AICCOPN - Porto

OBJETIVO
O Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), alterou significativamente todos os
procedimentos relativos ao tratamento de dados pessoais e aplica-se a toda as empresas,
designadamente do Setor da Construção.
Com esta sessão pretende-se analisar e esclarecer, de um ponto de vista prático, as principais
implicações do RGPD junto das empresas e discutir as novidades e aspetos a ter em conta no
seguimento da entrada em vigor da legislação nacional sobre esta matéria - Lei n.º 58/2019, de 8 de
agosto.

PROGRAMA
- Enquadramento do RGPD e a Legislação Nacional.
- Como elaborar os registos internos obrigatórios.
- Aplicação prática nas empresas do Setor da Construção.
 

Debate | Esclarecimento de dúvidas.

BOLETIM DE INSCRIÇÃO

AICCOPN InFORMA | 2019

ORADORES
Técnicos dos Serviços da AICCOPN

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Associados AICCOPN : 10.00€ (p/participante)
Não Associados: 40.00€ (p/participante)
    
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
AICCOPN
Rua Álvares Cabral, 306 • 4050-040 • Porto
Tel.: +351 223 402 200 • geral@aiccopn.pt
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Associado n.º: ________________    NIF:       _________________
Empresa: _____________________    Email:  _________________
Participante(s):
Nome:______________________________________________________
Nome:______________________________________________________
Nome:______________________________________________________

 Cheque n.º: _________________    Banco: ___________

 Transferência Bancária – Santander Totta 
 – NIB: PT50 0018 210300031738020 49
 (No caso de optar por esta forma de pagamento, deve
 enviar o  comprovativo anexo à inscrição para a AICCOPN)
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A AICCOPN está empenhada em proteger a privacidade de todos os titulares dos
dados pessoais tratados no âmbito da sua atividade. A recolha dos dados
pessoais integrados no presente formulário destina-se ao tratamento
relacionado com a administração de formações e de eventos, incluindo a
organização de Ações de Formação, a gestão da relação com formandos e
participantes, sendo que os dados poderão ser transmitidos a entidades
parceiras na realização de formações/eventos, no âmbito das ações em causa. A
retificação, atualização, bloqueio ou apagamento dos dados poderão ser
solicitados junto da AICCOPN ou por qualquer meio escrito, incluindo correio
eletrónico para o seguinte endereço: rgpd@aiccopn.pt. Os dados pessoais serão
conservados apenas pelo período de tempo necessário ao cumprimento da sua
finalidade. A Política de Privacidade da AICCOPN deverá ser consultada em
www.aiccopn.pt.

Declaro para os efeitos previstos no Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) (UE) 2016/679,
do Parlamento Europeu, e do Conselho de 27 de abril de 2016, prestar, por este meio, o meu expresso
consentimento para o tratamento dos meus dados pessoais.


