
 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
Escola Paulista de Contas Públicas 

 
 

6ª JORNADA DE PRIVACIDADE 
Lei Geral de Proteção de Dados 

 
LIVE pelo canal da EPCP no YouTube: 

streaming.tce.sp.gov.br/lives  
 
 
 

Haverá emissão de certificado aos participantes. 
(mais informações no fim desta programação) 

 
Público-Alvo: Servidores de Tribunais de Contas, servidores municipais e 

estaduais, advogados e demais interessados no tema 
 
 

ABERTURA 
 

FABIO CORREA XAVIER 
Diretor Técnico do DTI 

 
 

PEDRO PALOMARES 
Ouvidor e Encarregado de Dados do TCESP 

 
 

PALESTRANTE 
 

RONY VAINZOF 
Advogado especialista em Direito Digital e Proteção de Dados 

 
 

Data: 06/12/2021 
Horário das 10h30 às 12h00 

 
 
 

OBJETIVO 
 

A Jornada de Privacidade é uma série de lives que propõe trazer especialistas 
para discorrer sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), principalmente 
em relação ao seu impacto no setor público.  
 
A 6ª e última edição da série traz o advogado Rony Vainzof, com sua vasta 
experiência na atuação no direito digital, para discorrer sobre planos de resposta 
a incidentes cibernéticos no contexto da LGPD, ou seja, planos de ação que 
salvaguardem as organizações para um eventual incidente de segurança, visando 
minimizar os possíveis danos, otimizar o tempo de reação e reduzir os custos de 
recuperação. 

http://streaming.tce.sp.gov.br/lives
http://streaming.tce.sp.gov.br/lives


SOBRE O PALESTRANTE 
 
RONY VAINZOF é sócio do Opice Blum, Bruno e Vainzof Advogados; Diretor do 
Departamento de Defesa e Segurança da FIESP e coordenador do GT de 
Segurança e Defesa Cibernética; Consultor em Proteção de Dados da 
Fecomercio/SP; Coordenador da Pós-Graduação em Direito Digital da Escola 
Paulista de Direito (EPD); Coordenador técnico do Curso de Extensão na FIA 
sobre a LGPD; Mestre em Soluções Alternativas de Controvérsias Empresariais 
pela Escola Paulista de Direito (EPD); Coordenador dos Livros Data Protection 
Officer (Encarregado) e Inteligência Artificial - Sociedade, Economia e Estado; 
eleito o melhor advogado do ano em "Privacy and Data Security Law" pelo The 
Best Lawyers in Brazil - 2021 Edition (2020); Ganhador do prêmio “Protagonista 
Brasil, País Digital”, do movimento “Brasil, País Digital” (2021).    
 
Emissão de Certificado 

 
Para emitir o certificado é necessário ter cadastro no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) da Escola Paulista de Contas Públicas e acessar a página 
do curso.  
Curso no AVA: https://ead.tce.sp.gov.br/moodle/course/view.php?id=464 
Instruções para o cadastro: https://bit.ly/3wm2o8s  

No fim da transmissão será disponibilizado um formulário de avaliação no AVA, 
que deverá ser obrigatoriamente preenchido para liberar o certificado de 
participação correspondente à live avaliada. Esse formulário ficará disponível 
apenas por 24 horas contadas a partir do horário previsto para o término da live. 

Demais orientações para a emissão do certificado serão disponibilizadas no chat 
da live no canal da EPCP no YouTube 

Caso não tenha interesse em receber o certificado, basta acessar o seguinte link 
para assistir à live: http://streaming.tce.sp.gov.br/lives/ 

https://ead.tce.sp.gov.br/moodle/course/view.php?id=464
https://bit.ly/3wm2o8s
http://streaming.tce.sp.gov.br/lives/

