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PÁGINA INICIAL NOTÍCIA ACISA PROMOVE PALESTRA SOBRE A NOVA LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS

NOTÍCIAS 25 de março de 2019

ACISA promove palestra sobre a nova lei de proteção de
dados

A nova Lei de Proteção de Dados é tema de palestra gratuita na ACISA - Associação Comercial e Industrial
de Santo André, que acontecerá na quinta-feira (4 de abril) às 19h30. 

O evento será comandado por Ruy Coppola Jr, advogado, consultor jurídico, head de Direito Empresarial e
Digital do FCTK Advogados, doutor em Direito, especialista em negociação e professor da Faculdade de
Direito de São Bernardo do Campo.

A Palestra abordará os aspectos gerais da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, detalhando alguns de
seus principais pontos, quais seus impactos, bem como as ações que precisam ser tomadas para evitar a
aplicação das severas penalidades previstas. Também serão fornecidos indicativos do que pode (e precisa)
ser feito para se adequar durante o período de transição.

Com cerca de 4 mil associados e considerada como uma das associações comerciais mais antigas do
Estado de São Paulo, a ACISA está localizada na avenida XV de Novembro, 442 - Centro - Santo André,
com estacionamento no local. as inscrições estão disponíveis no portal www.acisa.com.br.
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