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Justificativa apresentada:
O pleno do CGI.br tem promovido debates sobre eventuais incidentes de segurança e
possíveis vazamentos de dados pessoais, por exemplo a discussão sobre o DataSus e, por
último, a parceria do gov.br com bancos. Eu acredito que participar tanto do treinamento
quanto do Summit vai permitir que eu tenha uma participação mais qualificada nas reuniões
do pleno.

Relatório

Os dois primeiros dias foram de treinamento em “Gerenciamento de Programa de
Privacidade”. A atividade foi bem interessante por sua característica procedimental - uma
vez que o debate em torno da proteção de dados pessoais feita pelo CGI.br se dá bastante
no campo conceitual. O curso abordou as leis relacionadas ao tema, não se limitou a
descrever o que cada legislação prevê, mas em apresentar um método para o
estabelecimento de área dedicada à privacidade dentro de uma organização. Foram
abordados temas como governança da privacidade, leis e regulamentos aplicáveis,
avaliação de dados, desenvolvimento de políticas de privacidade, treinamentos, proteção de
dados, plano de incidente de dados, avaliação e auditoria da performance do programa.
Foram dias bastante intensos, com muitos conteúdos. A atividade foi interessante para mim
como Conselheira do CGI.br, por me oferecer essa dimensão prática da gestão da
privacidade nas organizações. Ainda que a perspectiva não seja multissetorial, mas a partir
do setor privado, as referências oferecidas são muito boas.

Nos dois últimos dias, aconteceu o Summit propriamente dito. É um evento enorme, com
uma quantidade impressionante de participantes. O evento também tem um enfoque no
setor privado, mas é bastante interessante para os outros setores por oferecer um debate
amplo sobre proteção de dados pessoais e contato com atores-chave deste ecossistema,
que acabam influenciando as tendências sobre o tema. Por exemplo, seguem os links para
reportagens sobre as falas da Lina Khan, Brad Smith e Tim Cook:

https://iapp.org/news/a/ftc-chair-touts-interdisciplinary-approach-to-data-privacy-security/

https://iapp.org/news/a/microsofts-smith-implores-us-to-keep-pace-in-global-privacy-convers
ation/

https://iapp.org/news/a/apples-tim-cook-protecting-privacy-most-essential-battle-of-our-time/

Eu também gostei das sessões sobre OCDE, perspectivas sobre América Latina e sobre
Diversidade & Minorias no Campo da Proteção de Dados Pessoais.


