
GT 01

ANPD e modelos internacionais de autoridades de proteção de dados.

EMENTA: Conceitos e modelos de autoridade de proteção de dados adotados por diversos países. Modelos de

autoridade de proteção de dados e sua ligação ou não com o Estado (Poder Executivo ou Judiciário). Função

ombudsman por algumas autoridades nacionais (Ex. Canadá). Europeização dos modelos de autoridade de

proteção de dados ante o pioneirismo do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (GDPR).

Discussão sobre a existência de um modelo ideal. Compatibilidade internacional das regras de proteção de

dados pessoais e privacidade. Atuação das autoridades de proteção de dados no fluxo transfronteiriço. Modos

de compatibilização entre os modelos de autoridade e de monitoramento do fluxo de dados.

Congresso internacional: 

Diálogos e desafios sobre as autoridades de proteção de dados pessoais.

GRUPOS DE TRABALHO – (GT)

GT 02

Independência, autonomia e funções das autoridades de proteção de dados.

EMENTA: Fontes de custeio e orçamento em tempos de crise financeira. A independência das autoridades de

proteção de dados e a efetividade das regras. Meios de assegurar a independência e a imparcialidade das

autoridades. Requisitos para a escolha de um modelo de autoridade. Transparência das medidas adotadas pela

autoridade. Recursos para a manutenção de sua atividade e previsão de orçamento. Atribuições da ANPD.

Funções normativas, fiscalizatórias e sancionatórias. Limites das funções da ANPD e seu controle. Mecanismos

disponíveis à ANPD para assegurar o cumprimento das regras sobre proteção de dados.

GT 03

Proteção de dados e o uso de inteligência artificial.

EMENTA: Conceito de inteligência artificial. Aplicação da IA (exemplos). Diretrizes éticas para o uso de

algoritmos nos sistemas judiciais. A fiscalização do uso de inteligência artificial pelas autoridades. As diretrizes

éticas para o uso de algoritmos nos sistemas judiciais. A cooperação entre os poderes estatais no uso de

algoritmos em relação aos cidadãos e a garantia da privacidade nesse contexto. Desafios da proteção de dados

frente aos avanços tecnológicos.

GT 04

Tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público e de direito privado e formas

de controle.

EMENTA: Transparência, direitos fundamentais e segurança no tratamento de dados pessoais. As diferenças

entre o tratamento de dados pelas pessoas jurídicas de direito público e o tratamento de dados pelas pessoas

jurídicas de direito privado. Formas de regulamentação e controle do tratamento de dados pessoais pelo poder

público. Aplicativos utilizados pelo governo.

GT 05

Perspectivas multissetoriais da regulação em proteção de dados pessoais e privacidade.

EMENTA: Governança na Internet e a regulação em proteção de dados e privacidade. Alternativas ao modelo

panóptico de controle estatal na Internet. A tecnorregulação e os limites às sunset rules (efemeridade da lei

diante dos avanços constantes da tecnologia). Governança corporativa em proteção de dados e privacidade: o

compliance na era de Big Data. Padrões tecnológicos favoráveis ao enforcement das leis de proteção de dados

e privacidade (Privacy by Default e Privacy by Design).

GT 06

Utilização econômica dos dados pessoais: os limites e as tendências face a monetização dos dados

pessoais.

EMENTA: As regras para a prática de publicidade comportamental diante das normas sobre proteção de dados

pessoais e privacidade: princípios e direitos dos titulares. On-line profiling: conceito, consentimento informado e

a customização dos dados pessoais para a monetização.


