A Certificação EXIN Privacy & Data Protection fornece o
conhecimento e as competências certas para aqueles que
pretendem se tornar ou já são um DPO (Data Protection
Officer), com o reconhecimento internacional apropriado.
Quando certificados pelo EXIN como DPO´s, os candidatos
foram exaustivamente testados não só sobre o regulamento
(GDPR), mas também sobre as competências para assumir
o papel e realizar as atividades de implementação e
manutenção adequadas numa organização.
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A CERTIFICAÇÃO IDEAL PARA OS QUE BUSCAM SE
TORNAR DATA PROTECTION OFFICERS (OU JÁ EXERCEM
A FUNÇÃO)!
REÚNE OS TEMAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E
PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS
SAIBA MAIS SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E
MELHORIA DO GDPR
APRESENTA TAREFAS PRÁTICAS (PRACTICAL
ASSIGNMENTS) PARA VALIDAR AS COMPETÊNCIAS
NECESSÁRIAS  
NÃO HÁ NECESSIDADE DE RECERTIFICAÇÃO (SEU
CERTIFICADO NÃO EXPIRA)

Passo 1
A certificação Data Protection Officer começa naturalmente
com uma certificação de Privacidade e Proteção de Dados.
Isso cria uma base sólida para construir habilidades
mais especializadas com o segundo passo no caminho
da certificação.

EXIN Privacy & Data Protection Foundation cobre os
principais assuntos relacionados com a proteção de dados
pessoais. Os candidatos se beneficiam de uma certificação
que é projetada para transmitir todo o conhecimento
necessário para ajudar a garantir a conformidade com o
GDPR (General Data Protection Regulation).

Passo 2
Segurança da Informação é muito importante para os
aspirantes a DPO´s. À luz disto, o segundo domínio na
formação do DPO traz a Segurança da Informação como
um assunto obrigatório. Em combinação com a primeira
certificação, dá aos candidatos uma compreensão ampla da
segurança como um todo.

O EXIN Information Security Foundation é uma certificação
relevante para todos os profissionais que trabalham com
informações confidenciais. Ela explica o conceito, valor e
importância da segurança da informação, bem como as
ameaças e riscos.

Passo 3
A última certificação é o nível avançado em Privacidade e
Proteção de Dados, que inclui tarefas práticas para que os
candidatos possam experimentar o que é solicitado de um
DPO e testar suas habilidades antes de colocá-las em prática
em situações da vida real.

www.exin.com

O EXIN Privacy and Data Protection Practitioner é uma
certificação de nível avançado que valida o conhecimento e a
compreensão de um profissional sobre o General Data
Protection Regulation (GDPR). O exame testa a capacidade
do candidato para aplicar esse conhecimento e
compreensão na prática profissional diária.

