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1. Visão geral
EXIN Privacy & Data Protection Essentials (PDPE.PR)
Escopo
EXIN Privacy & 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.
Resumo
Onde quer que os dados pessoais sejam coletados, armazenados, usados e, finalmente, excluídos
ou destruídos, surgem preocupações de privacidade. Com a Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD), o Congresso Brasileiro tenta reforçar e unificar a proteção de dados para todos os
indivíduos dentro do Brasil. Essa lei afeta todas as organizações que tratam os dados pessoais de
titulares localizados no Brasil e tem efeitos além das fronteiras nacionais. O exame EXIN Privacy &
Data Protection Essentials abrange os principais assuntos relacionados à LGPD.
A nova norma na série ISO/IEC 27000: ISO/IEC 27701:2019 Técnicas de Segurança – Extensão da
ISO/IEC 27001 e da ISO/IEC 27002 para Gestão de Informações de Privacidade – Requisitos e
Diretrizes, é útil para organizações que desejam demonstrar a conformidade com a LGPD. O
conteúdo da nova norma ISO ajuda no cumprimento das obrigações do GDPR (inspiração da LGPD
e, portanto, semelhante a ela em muitos pontos) pelas organizações em relação ao processamento
de dados pessoais. A norma ISO, no entanto, não faz parte da literatura do exame.
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Contexto
A certificação EXIN Privacy & Data Protection Essentials faz parte do programa de qualificação
EXIN Privacy and Data Protection, porém essa certificação foi adaptada à lei brasileira (LGPD). Não
pode ser usado como pré-requisito para o nível Practitioner, e sim está destinado àqueles que
desejam obter conhecimentos básicos da LGPD.

Público-alvo
Todos os profissionais que precisam ter uma compreensão da proteção de dados e dos requisitos
legais brasileiros, conforme definido pela LGPD. O exame Essentials é extremamente
recomendável para todos que precisam conhecer ou estar atualizados quanto à privacidade e
proteção de dados de acordo com a lei local.
Requisitos para a certificação
•

Conclusão bem sucedida do exame EXIN Privacy & Data Protection Essentials.
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Detalhes do exame
Tipo do exame:
Número de questões:
Mínimo para aprovação:
Com consulta/anotações:
Equipamentos eletrônicos permitidos:
Tempo designado para o exame:

Questões de múltipla escolha
20
65% (13/20 questões)
Não
Não
30 minutos

As Regras e Regulamentos dos exames EXIN aplicam-se a este exame.
Nível Bloom
A certificação EXIN Privacy and Data Protection Essentials testa os candidatos no Nível Bloom 1
de acordo com a Taxonomia Revisada de Bloom:
• Nível Bloom 1: Lembrança – depende da recuperação de informações. Os candidatos
precisarão absorver, lembrar, reconhecer e recordar.

Treinamento
Horas de contato
A carga horária recomendada para este treinamento é de 7 horas. Isto inclui trabalhos em grupo,
preparação para o exame e pausas curtas. Esta carga horária não inclui pausas para almoço,
trabalhos extra aula e o exame.
Indicação de tempo de estudo
20 horas, dependendo do conhecimento pré-existente.
Provedor de treinamento
Você encontrará uma lista de nossos provedores de treinamento credenciados em www.exin.com.
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2. Requisitos do exame
Os requisitos do exame são definidos nas especificações do exame. A tabela a seguir lista os
tópicos (requisitos do exame) e subtópicos (especificações do exame) do módulo.
Requisitos
Especificações do exame
do exame
1. Fundamentos e regulamentação de privacidade e proteção de dados

Peso
50%

1.1 Definições

10%

1.2 Dados pessoais

15%

1.3 Fundamentos legítimos e finalidade

10%

1.4 Requisitos adicionais para tratamento legítimo de dados
pessoais
1.5 Direitos do titular dos dados

5%

1.6 Incidentes e procedimentos relacionados

5%

2. Organizando a proteção de dados

5%
25%

2.1 Importância da proteção de dados para a organização

10%

2.2 Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

5%

2.3 Transferência de dados pessoais para outros países

1

2.4 Normas Corporativas Globais e proteção de dados em contratos
3. Práticas de proteção de dados

-10%
25%

3.1 Proteção de dados desde a concepção (by design) e por padrão
(by default)
3.2 Relatório de impacto sobre a proteção de dados (RIPD)

5%

3.3 Aplicações práticas relacionadas ao uso de dados, marketing e
mídias sociais
Total

15%

5%

100%

1

A especificação do exame 2.3 não será testada no exame EXIN Privacy & Data Protection
Essentials.
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Especificações do exame
1

Fundamentos e regulamentação de privacidade e proteção de dados
1.1 Definições
O candidato é capaz de…
1.1.1 dar definições válidas de privacidade.
1.1.2 relacionar a privacidade, em dados pessoais específicos, ao conceito de
proteção de dados.
1.2 Dados pessoais
O candidato é capaz de…
1.2.1 dar uma definição de dados pessoais de acordo com a LGPD.
1.2.3 descrever os direitos do titular dos dados com relação aos dados pessoais.
1.2.5 listar os papéis, responsabilidade e partes interessadas conforme a LGPD.
1.3 Fundamentos legítimos e finalidade
O candidato é capaz de…
1.3.1 listar os fundamentos legítimos para tratamento.
1.3.2 descrever o conceito e finalidade.
1.3.3 descrever necessidade.
1.4 Requisitos adicionais para tratamento legítimo de dados pessoais
O candidato é capaz de…
1.4.1 descrever os requerimentos para tratamento dos dados.
1.4.2 descrever o propósito do tratamento dos dados.
1.5 Direitos do titular dos dados
O candidato é capaz de…
1.5.2 estar ciente do direito à eliminação dos dados pessoais.
1.6 Incidentes e procedimentos relacionados
O candidato é capaz de…
1.6.1 descrever o conceito de violação de dados.

2

Organizando a proteção de dados
2.1 Importância da proteção de dados para a organização
O candidato é capaz de…
2.1.2 indicar quais atividades são necessárias para estar em conformidade com a
LGPD.
2.1.3 dar uma definição de proteção de dados desde a concepção e por padrão.
2.1.5 descrever a obrigação de notificação de violação de dados conforme
estabelecido na LGPD.
2.2 Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)
O candidato é capaz de…
2.2.1 descrever a responsabilidade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
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2.4

3

Normas Corporativas Globais e proteção de dados em contratos
O candidato é capaz de…
2.4.1 descrever o conceito de Normas Corporativas Globais.
2.4.2 descrever como a proteção de dados é formalizada em contratos escritos
entre o controlador e o operador.

Práticas de proteção de dados
3.1 Proteção de dados desde a concepção (by design) e por padrão (by default)
O candidato é capaz de…
3.1.1 descrever os benefícios da aplicação dos princípios de proteção de dados
desde a concepção e por padrão.
3.2 Relatório de impacto sobre a proteção de dados (RIPD)
O candidato é capaz de…
3.2.1 descrever o que é um RIPD e quando aplicar um RIPD.
3.3 Aplicações práticas relacionadas ao uso de dados, marketing e mídias sociais
O candidato é capaz de…
3.3.1 descrever o objetivo da Gestão do Ciclo de Vida do Dado (GCVD).
3.3.3 descrever o que é um cookie e qual o seu objetivo.
3.3.4 descrever, do ponto de vista da proteção de dados, como o uso generalizado
da internet afetou a área de marketing.
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3. Lista de conceitos básicos
Este capítulo contém os termos e abreviaturas com que os candidatos devem se familiarizar.
Por favor, note que o conhecimento destes termos de maneira independente não é suficiente para
o exame; o candidato deve compreender os conceitos e estar apto a fornecer exemplos.
Inglês

Português

adequate

adequado

appropriate technical and organizational
measures
authenticity

medidas técnicas e organizacionais
apropriadas
autenticidade

availability

disponibilidade

certification / certification bodies

certificado / organismos de certificação

codes of conduct

códigos de conduta

collecting personal data

coletar dados pessoais

complaint

reclamação

compliance

conformidade

consent

consentimento

•

child's consent

•

•

conditions for consent

•

consentimento da criança / do menor de
idade
condições para o consentimento

•

explicit consent

•

consentimento explícito

consistency / consistency mechanism

consistência / mecanismo de consistência

constitution

Constituição

controller

controlador

cross-border processing

tratamento internacional

data accuracy

exatidão de dados

data breach

violação de dados

data classification system

sistema de classificação de dados

data concerning health

dados relativos à saúde

data lifecycle management (DLM)

Gestão do Ciclo de Vida do Dado (GCVD)

data protection

proteção de dados

data protection authority

Autoridade Nacional de Proteção de Dados
(ANPD)
proteção de dados por padrão (by default) /
privacidade por padrão (by default)
proteção de dados desde a concepção (by
design) / privacidade desde a concepção (by
design)
relatório de impacto sobre a proteção de dados
(RIPD)

data protection by default / privacy by
default
data protection by design / privacy by
design
data protection impact report (DPIR)
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Data Protection Officer (DPO)
• designation
• position
• tasks
data subject

Encarregado pelo Tratamento de Dados
Pessoais (Data Protection Officer - DPO)
• designação
• posição
• tarefas / responsabilidades
titular dos dados

data subject access (facilities)

acesso do titular dos dados (instalações)

data transfer

transferência de dados

declaration of consent

declaração de consentimento

derogation

exceção

documentation obligation

obrigação de documentar

enforcement
• administrative fines
• administrative penalties
• criminal penalties
• dissuasive penalties
• effective penalties
• proportionate penalties
enterprise

fiscalização
• multas administrativas
• sanções administrativas
• sanções criminais
• sanções dissuasivas
• sanções efetivas
• sanções proporcionais
empresa

Brazilian Legal Acts
• amendments to the Constitution
• complementary laws
• ordinary laws
• delegated laws
• provisional measures
• legislative decrees
• resolutions
Brazilian legal acts on data protection
exchange of information

tipos de atos legais brasileiros
• emendas constitucionais
• leis complementares
• leis ordinárias
• leis delegadas
• medidas provisórias
• decretos legislativos
• resoluções
Atos jurídicos brasileiros sobre proteção de
dados
troca de informações

exemption

isenção

explicit consent

consentimento explícito

global corporate norms

Normas Corporativas Globais

filing system

sistema de arquivos

Brazilian General Data Protection Law
(LGPD)
governing body

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

group of undertakings

grupo empresarial

public authorities and National Authority
• activity reports
• competence
• establishment
• powers
• tasks
information society service

autoridades públicas e Autoridade Nacional
• relatórios de atividades
• competência
• estabelecimento
• atribuições, poderes
• tarefas
serviço da sociedade da informação

international organization

organização internacional

órgão do governo
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joint controllers

co-controladores

judicial remedy

medida judicial

lawfulness of processing

legalidade do tratamento

legal basis

base legal

legitimate interest

legítimo interesse

liability

responsabilidade

main establishment

sede da empresa

material scope

escopo de aplicação material

non-repudiation

não repúdio

notification obligation

obrigação de notificar

personal data

dados pessoais

personal data breach

prior consultation
privacy

incidente de segurança que possa acarretar
risco ou dano relevante aos titulares
dados pessoais relativos a condenações e
infrações criminais
princípios relacionados ao tratamento de
dados pessoais
• finalidade
• adequação
• necesidade
• livre acesso
• qualidade dos dados
• transparência
• segurança
• prevenção
• não discriminação
• responsabilização e prestação de
contas
consulta prévia
privacidade

privacy analysis

análise de privacidade

privacy officer/chief privacy officer

Privacy Officer/Chief Privacy Officer

processing (of personal data)

tratamento (de dados pessoais)

personal data relating to criminal
convictions and offences
principles relating to processing of
personal data
• purpose
• adequacy
• necessity
• free access
• data quality
• transparency
• security
• prevention
• non discrimination
• responsibility and accountability
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processing situations
• data protection rules of churches
and religious associations
• employment
• for archiving purposes in the
public interest
• for scientific or historical research
purposes
• for statistical purposes
• freedom of expression and
information
• National Identification Number
• obligations of secrecy
• public access to official
documents
processing which does not require
identification
processor

situações de tratamento
• regras de proteção de dados de igrejas
e associações religiosas
• emprego
• para fins de arquivamento por
interesse público
• para fins de pesquisa histórica ou
científica
• para fins estatísticos
• liberdade de expressão e informação

profiling

definição de perfis

pseudonymization

pseudonimização

recipient

destinatário

relevant and reasoned objection

objeção relevante e fundamentada

representative

representante

restriction of processing

limitação de tratamento

retention period

período de retenção

rights of the data subject
• confirmation about the existence
of data processing
• access to data
• correction of incomplete,
inaccurate or outdated data
• annonymization, blocking or
deletion of unnecessary, excessive
data or data ilegally processed
portability
deletion
information on personal data
sharing
• opt-out
• review of decisions made solely on
the basis of automated processing
of personal data
security breach

direitos do titular do dado
• confirmação da existência de
tratamento
• acesso aos dados
• correção de dados incompletos,
inexatos ou desatualizados
• anonimização, bloqueio ou eliminação
de dados desnecessários, excessivos
ou tratados em desconformidade com
o disposto [na LGPD]
• portabilidade
• eliminação
• informações sobre compartilhamento
de dados pessoais
• revogação do consentimento
• revisão de decisões tomadas
unicamente com base em tratamento
automatizado de dados pessoais
violação de segurança

security of personal data

segurança de dados pessoais

security of processing

segurança de tratamento

sensitive data

dados sensíveis

•
•
•

•
•
•

CPF
obrigações de sigilo
acesso público a documentos oficiais

tratamento que não requer identificação
operador
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seven principles for privacy by design
sensitive personal data
• biometric data
• data concerning health
• genetic data
• political opinions
• racial or ethnic origin
• religious beliefs
• philosophical beliefs
• sex life
• trade union membership or
religious, philosophical or politic
organization membership
supervisory authority

sete princípios da privacidade desde a
concepção (by design)
dados pessoais sensíveis
• dados biométricos
• dados relativos à saúde
• dados genéticos
• opiniões políticas
• origem racial ou étnica
• crenças religiosas
• convicções filosóficas
• vida sexual
• filiação a sindicato ou organização de
caráter religioso, filosófico ou político
•
•

territorial scope

(geral:) autoridade supervisora
(no Brasil:) Autoridade Nacional de
Proteção de Dados (ANPD)
escopo de aplicação territorial

third party

terceiro

transfer of personal data to third countries
and to international organizations
• Adequate level of personal data
protection
• security measures
• global corporate norms
• international protection of
personal data
• specific contractual clauses
• standard contractual clauses
• stamp, certificates and codes of
conduct

transferência de dados pessoais para países
terceiros e para organizações internacionais
• grau de proteção de dados pessoais
adequado
• medidas de segurança
• Normas Corporativas Globais
• proteção internacional de dados
pessoais
• cláusulas contratuais específicas
• cláusulas-padrão contratuais
• selos, certificados e códigos de
conduta
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4. Literatura
Literatura do exame
O conhecimento necessário para o exame é coberto na seguinte literatura:
A. Congresso Brasileiro
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) (Lei n. 13.709/2018)
Brasília, 14 de agosto de 2018
Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
B. Patricia Peck Pinheiro
Proteção de Dados Pessoais - Comentários à Lei n. 13.709/2018 (LGPD)
Saraiva Educação, edição: 2ª (2020, e de acordo com a Lei nº 13.709/2018)
ISBN 978-85-536-1748-7
Disponível em:
https://www.saraiva.com.br/protecao-de-dados-pessoais-comentarios-a-lei-n-137092018-lgpd-10660673/p
C. Márcio Cots, Ricardo Oliveira
Lei Geral de Proteção de Dados Comentada
Revista dos Tribunais, edição: 3ª (2020)
ISBN: 978-85-5321-959-9
Disponível em:
https://www.livrariart.com.br/lei-geral-de-protecao-de-dados-pessoais-comentada-3edicao-9788553219599/p
D. Viviane Nóbrega Maldonado, Renato Opice Blum (Coord.)
LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados comentada
Editora Thomson Reuters, edição: 1ª (18 de março de 2019)
ISBN: 978-85-5321-393-1
Disponível em:
https://www.amazon.com.br/LGPD-Geral-Prote%C3%A7%C3%A3o-Dados-comentadaebook/dp/B07SQF7PMK/ref=sr_1_10?keywords=lei+geral+de+prote%C3%A7%C3%A3o+de
+dados+comentada&qid=1582852312&sr=8-10
E. L. Besemer
White Paper – Privacidade, Dados Pessoais e GDPR
Faça o download gratuito em:
http://bit.ly/PDPF_PR_literature
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Art. 48, 52
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3. Práticas de proteção de dados
3.1 Proteção de dados desde a
concepção (by design) e por padrão
(by default)
3.2 Relatório de impacto sobre a
proteção de dados (RIPD)

3.3 Aplicações práticas relacionadas
ao uso de dados, marketing e mídias
sociais

A: Cap. VII
B: Pág. 123 e 124
C: Pág. 194 a 195 e 242
a 243
D: Pág. 335 a 338
A: Cap. I, II e VI
B: Pág. 78 a 81, 88, 89,
117 e 118
C: Pág. 169 a 173
D: Pág. 126 a 130, 196,
197, 307 a 310
B: Pág. 78 a 88, 89 a 91,
99 e 102
C: 72 a 103, 107 a 113 e
126 a 134.
D: Pág. 88 a 91, 117 a
121, 135 a 193, 197 a
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E: Cap. 8.4 e 8.6

Art. 46, § 2º

Art, 5º, XVII
Art. 10, § 3º
Art. 38

Art. 5º, I e XII,
Art. 6º a 9º
Art. 11
Art. 18
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