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POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS
CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE
A proteção da privacidade dos dados pessoais é uma prioridade para o
Condomínio Centro Comercial Alphaville sendo este um tema de compromisso
assumido por nós, que conta com o nosso total empenho em respeitá-lo e protegêlo, compreendendo as preocupações que você possa ter sobre a confidencialidade
das informações e dados pessoais que nos transmite.
Para nós, é essencial e necessário prestar um serviço aos nossos
utilizadores, tão seguro e confidencial quanto possível, salvaguardando a
privacidade das comunicações e os dados pessoais que nos são fornecidas quando
do ingresso em nossas dependências.
Esta política de privacidade estabelece as formas de coletar, processar e
usar os dados pessoais, bem como as salvaguardas de segurança adotadas neste
tratamento para os serviços que disponibilizamos.
O Condomínio Centro Comercial Alphaville declara e garante que
implementou e continuará a manter as medidas de segurança de natureza técnica
e organizacional necessárias para garantir a segurança dos dados de caráter
pessoal que lhe sejam fornecidos visando evitar a sua alteração, perda,
tratamento e/ou acesso não autorizado, tendo em conta o estado atual da
tecnologia, a natureza dos dados armazenados e minimizando os riscos a que
estão expostos.
Solicitamos, por gentileza, a leitura desta Política de Privacidade e Proteção
de Dados, cautelosamente pois, ao acessar nosso condomínio e disponibilizar os
seus dados pessoais implica conhecimento e aceitação das condições abrangidas.
Ou seja, ao disponibilizar os seus dados pessoais você está autorizando a coleta,
uso, armazenamento e compartilhamento dos mesmos, de acordo com as regras
definidas na presente política. Para melhor compreensão dos termos dessa
Política dos temas por ela abordados disponibilizamos abaixo um glossário
1. Definições
I. “AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - ANPD”: órgão
responsável pela fiscalização do cumprimento das disposições da Lei Geral de
Proteção de Dados, Lei Federal nº 13.709/2018 no território nacional;
II. “COMPARTILHAMENTO DE DADOS”: comunicação, difusão, transferência
internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de
bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicos no cumprimento de
suas competências legais, ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com
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autorização específica, para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas
por esses entes públicos, ou entre entes privados;
III. “CONSENTIMENTO”: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o
titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade
determinada;
IV. “CONTROLADOR”: a quem competem as decisões referentes ao tratamento
de dados pessoais, especialmente relativas às finalidades e os meios de
tratamento de dados pessoais, representada nesta política pelo Condomínio
Centro Comercial Alphaville na figura do representante legal;
V. “DADO ANONIMIZADO”: dado relativo ao titular que não possa ser
identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis
na ocasião de seu tratamento;
VI. “DADOS PESSOAIS”: qualquer informação coletada relacionada a pessoa
natural identificada ou identificável, como por exemplo: nome, CPF, RG, endereço
residencial ou comercial, número de telefone fixo ou móvel, endereço de e-mail,
informações de geolocalização, entre outros;
VII. “DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS”: dado pessoal sobre origem racial ou
étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização
de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual,
dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;
VIII. “FORNECEDORES”: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado,
incluindo prestadores de serviços e autônomos, que desenvolvem atividades para
/ou em nome do Condomínio Centro Comercial Alphaville.
IX. “INCIDENTES DE SEGURANÇA”: qualquer evento que viabilize a quebra dos
princípios de Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade de informações;
X. “OPERADOR”: parte que trata dados pessoais de acordo com as instruções do
Controlador, representada nesta política como o fornecedor e/ou parceiro de
negócio contratada;
2. Quais dados coletamos sobre você e para qual finalidade?
São coletados alguns dados pessoais, de forma a viabilizar a aquisão de
imóveis, lotes, realizar e participar de eventos no Condomínio Centro Comercial
Alphaville aos visitantes, prestadores de serviços e transeuntes, proporcionando
a segurança e cuidados necessários.
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No mais, a Administração coleta e utiliza dados pessoais para viabilizar a
elaboração, celebração, controle e cumprimento de contratos, além de controle,
gestão e cumprimento de pagamentos, bem como para garantir e proporcionar a
segurança no exercício das atividades desenvolvidas no condomínio.
2.1.











Nome completo
CPF
RG
Endereço Completo
Unidade
Telefone/Celular
E-mail
Imagens das Câmeras de Segurança
Informações de veículos

2.2.











Dados pessoais coletados pelo condomínio em relação
aos Proprietários:

São coletados os seguintes dados pessoais em relação
aos Locatários:

Nome completo
RG
CPF
Telefone/Celular
Endereço completo
Unidade
E-mail
Imagens das Câmeras de Segurança
Informações de veículos
2.3.

O condomínio coleta os seguintes dados pessoais em
relação aos visitantes:

 Imagens das Câmera de Segurança
 Informações de veículos
 Software de Contagem de público

2.4.

Dados pessoais coletados em relação aos funcionários:

 Nome completo
 RG
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CPF
Endereço completo
Data de nascimento
Telefone
Foto
Cargo
PIS
E-mail
Informação Salarial
Informações de Saúde ( Exames Admissionais, Atestados Médicos e outros
documentos trabalhistas)
 Imagens das Câmeras de Segurança











2.5.













Dados pessoais Coletados em relação aos funcionários
Terceirizados

Nome completo
RG
CPF
Data de nascimento
Telefone/ Celular
PIS
Endereço de residência
Cargo
Informação salarial
Informações de saúde
Imagens das Câmeras de Segurança

Finalidade e Base Legal
Em razão de algumas exigências legais de cunho cível, trabalhista,
previdenciária e fiscal, serão esclarecidas as bases legais por meio das quais
processamos seus dados.
 Para executar um contrato – Em que o processamento é necessário para
a execução do contrato (exemplo: Contrato de Locação, Contrato de
Compra e Venda, Contrato de trabalho, Contrato de Prestação de Serviço).
 Interesses legítimos – Em que o processamento é necessário para
interesses legítimos buscados por nós ou um terceiro, exceto quando esses
interesses são substituídos por seus interesses ou direitos e liberdades
fundamentais que exigem proteção de informações pessoais. O
Condomínio Centro Comercial Alphaville realiza a coleta dos dados com
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o interesse de proporcionar a segurança do empreendimento e de todos
que aqui trabalham, prestam serviços ou visitam.
 Seu Consentimento Prévio – Em que você nos forneceu para processar
suas informações pessoais a fins especificados.

 Cumprir a lei – Em que o processamento é necessário para garantir a
conformidade com uma obrigação legal.

3. Central de Segurança
A Central de Segurança é responsável pelo monitoramento de mais de 250
(duzentos e cinquenta) câmeras de segurança as quais são operadas por equipe
própria e devidamente treinada para essa finalidade, sendo as imagens
armazenadas em servidor de propriedade do Condomínio Centro Comercial
Alphaville, de igual modo o condomínio possui servidor com finalidade exclusiva
de backup. Ambos os servidores se encontram em local seguro, com controle de
acesso e somente pessoas autorizadas podem acessar.
Ademais, as imagens subscrevem automaticamente em um período
aproximado de 15 (quinze) dias sendo este espaço de tempo a capacidade do
sistema de armazenamento. Vale ressaltar, que o Condomínio Centro
Comercial Alphaville possui uma sala de CFTV e as câmeras são monitoradas
24 horas.
Finalidade e Base legal
O Condomínio Centro Comercial Alphaville não utiliza as imagens
captadas, trata-se apenas de um sistema de segurança que visa a proteção
patrimonial, bem como de todos que transitam pelas dependências do condomínio.
Ademais, o compartilhamento, além dos já mencionados acima, só ocorrerão
mediante requerimento do Ministério Público, da justiça ou das autoridades
policiais, observando sempre os requisitos legais.
 Interesses legítimos – Em que o processamento é necessário para
interesses legítimos buscados por nós ou um terceiro, exceto quando esses
interesses são substituídos por seus interesses ou direitos e liberdades
fundamentais que exigem proteção de informações pessoais. O
Condomínio Centro Comercial Alphaville realiza a coleta dos dados com
o interesse de proporcionar a segurança do empreendimento e de todos
que aqui trabalham, prestam serviços ou visitam.
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 Seu Consentimento Prévio – Em que você nos forneceu para processar
suas informações pessoais a fins especificados.

 Cumprir a lei – Em que o processamento é necessário para garantir a
conformidade com uma obrigação legal.

Departamento de Compras e Cobrança







Nome completo
RG
CPF
Telefone/Celular
Endereço completo
E-mail

Finalidade e Base legal
O tratamento dos dados supracitados tem como finalidade viabilizar a
aquisição de produtos e serviços pelo Condomínio Centro Comercial
Alphaville, bem como emissão de boletos, notas fiscais, cumprimento de
obrigações ficais, tributárias e contábeis.
 Interesses legítimos – Em que o processamento é necessário para
interesses legítimos buscados por nós ou um terceiro, exceto quando esses
interesses são substituídos por seus interesses ou direitos e liberdades
fundamentais que exigem proteção de informações pessoais. O
Condomínio Centro Comercial Alphaville realiza a coleta dos dados com
o interesse de proporcionar a segurança do empreendimento e de todos
que aqui trabalham, prestam serviços ou visitam.
 Seu Consentimento Prévio – Em que você nos forneceu para processar
suas informações pessoais a fins especificados.
 Cumprir a lei – Em que o processamento é necessário para garantir a
conformidade com uma obrigação legal.

4. Departamento de Obras

 Nome completo
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CPF
RG
Endereço Completo
Unidade
Telefone/Celular
E-mail
Plantas
Projetos
Alvarás

Finalidade e Base legal
O tratamento dos dados supracitados tem como finalidade viabilizar a
realização de obras nas dependências do condomínio, visando a preservação da
segurança dos imóveis e de todos que os usuários do condomínio.

 Interesses legítimos – Em que o processamento é necessário para
interesses legítimos buscados por nós ou um terceiro, exceto quando esses
interesses são substituídos por seus interesses ou direitos e liberdades
fundamentais que exigem proteção de informações pessoais. O
Condomínio Centro Comercial Alphaville realiza a coleta dos dados com
o interesse de proporcionar a segurança do empreendimento e de todos
que aqui trabalham, prestam serviços ou visitam.
 Seu Consentimento Prévio – Em que você nos forneceu para processar
suas informações pessoais a fins especificados.
 Cumprir a lei – Em que o processamento é necessário para garantir a
conformidade com uma obrigação legal.

5. Departamento de TI
Finalidade e Base legal
O tratamento dos dados supracitados tem como finalidade viabilizar as
atividades de administração do Condomínio, bem como promover a seguraça dos
dados aos visitantes, condôminos, proprietários, locatários, prestadores de
serviços e transeuntes, proporcionando a segurança e cuidados necessários.
 Interesses legítimos – Em que o processamento é necessário para
interesses legítimos buscados por nós ou um terceiro, exceto quando esses
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interesses são substituídos por seus interesses ou direitos e liberdades
fundamentais que exigem proteção de informações pessoais. O
Condomínio Centro Comercial Alphaville realiza a coleta dos dados com
o interesse de proporcionar a segurança do empreendimento e de todos
que aqui trabalham, prestam serviços ou visitam.
 Seu Consentimento Prévio – Em que você nos forneceu para processar
suas informações pessoais a fins especificados.
 Cumprir a lei – Em que o processamento é necessário para garantir a
conformidade com uma obrigação legal.

6. Estacionamento e Atendimento ao Cliente
Finalidade e Base legal
O tratamento dos dados supracitados tem como finalidade viabilizar o
acesso às dependências do Condomínio aos visitantes, condôminos, proprietários,
locatários, prestadores de serviços e transeuntes, proporcionando a segurança e
cuidados necessários.

 Interesses legítimos – Em que o processamento é necessário para
interesses legítimos buscados por nós ou um terceiro, exceto quando esses
interesses são substituídos por seus interesses ou direitos e liberdades
fundamentais que exigem proteção de informações pessoais. O
Condomínio Centro Comercial Alphaville realiza a coleta dos dados com
o interesse de proporcionar a segurança do empreendimento e de todos
que aqui trabalham, prestam serviços ou visitam.
 Seu Consentimento Prévio – Em que você nos forneceu para processar
suas informações pessoais a fins especificados.
 Cumprir a lei – Em que o processamento é necessário para garantir a
conformidade com uma obrigação legal.
Observação: Além das finalidades mencionadas acima, impende ressaltar
que o condomínio poderá utilizar os dados imputados pelos titulares para gerar
relatório de acessos (com data e hora de entrada, nome completo e CPF). Porém,
só a gerência do condomínio possui autorização e credenciais (login e senha do
sistema) para extrai-lo, e só será compartilhado mediante requerimento da
justiça, do Ministério Público ou das autoridades policiais, observando sempre os
requisitos legais e os princípios gerais de proteção de dados.
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7. Tratamento dos Dados Pessoais
Os Dados Pessoais são tratados com o grau de proteção legalmente exigível
para garantir a segurança dos mesmos e evitar a sua alteração, perda, tratamento
ou acesso não autorizado.
Buscamos exercitar nossos direitos e proteger nossos e outros direitos e/ou
propriedade, inclusive para tomar medidas contra aqueles que eventualmente
buscam violar a lei, bem como cumprir a lei e nossas obrigações legais, inclusive
para responder a uma solicitação ou pedido de um Tribunal, Órgão Regulador ou
autoridade, bem como cumprir nossas obrigações contratuais.
8. Responsável pelo Tratamento dos Dados Pessoais
O Condomínio Centro Comercial Alphaville é responsável pelo
tratamento de coleta, registro, organização, estruturação, conservação,
adaptação ou alteração, recuperação, consulta, utilização, divulgação por
transmissão, difusão ou qualquer outra forma de disponibilização, comparação ou
interconexão, limitação e de apagamento ou destruição dos Dados Pessoais dos
seus utilizadores. Cabe ressaltar que o tratamento de dados é realizado em
sistemas de fornecedores terceiros, que executam atividades de recepção,
segurança, controle de acesso e monitoramento.
9. Prazo de Conservação e Exclusão dos dados
Os dados do Titular serão conservados apenas durante o prazo necessário
ao cumprimento dos fins a que estes se destinam. Retemos as informações
pessoais de acordo com nossa agenda de retenção de registros empresariais, que
varia de acordo com o Serviço, função comercial, classes de registro e tipos de
registro.
Calculamos períodos de retenção e nos reservamos o direito de manter
informações pessoais pelos períodos em que elas são necessárias para: (a)
cumprir os propósitos descritos nesta Política de Privacidade, (b) cumprir os
prazos determinados ou recomendados por Órgãos Reguladores, organismos
profissionais ou associações; (c) cumprir as leis aplicáveis, detenções legais e
outras obrigações legais (incluindo obrigações contratuais) e (d) atender às suas
solicitações.
O armazenamento de imagens de câmeras de segurança varia de 5 (cinco)
a 30 (trinta) dias, a depender da movimentação captada, de modo que o sistema
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de monitoramento opera com a subscrição de imagens e exclusão automática após
esse período.
Seus dados podem ser excluídos antes dos períodos de armazenamento
previstos na presente Política, desde que haja o requerimento próprio do titular
de dados, o qual será avaliado sob o ponto de vista legal por nosso Data Protection
Officer.
10.

Quais são os seus direitos?

O Condomínio Centro Comercial Alphaville assegura a seus
usuários/clientes seus direitos de titular previstos no artigo 18 da Lei Geral de
Proteção de Dados. Dessa forma, você pode, de maneira gratuita e a qualquer
tempo, mediante solicitação:









Confirmar a existência de tratamento de dados, de maneira
simplificada ou em formato claro e completo.
Acessar seus dados, podendo solicitá-los em uma cópia legível sob forma
impressa ou por meio eletrônico, seguro e idôneo.
Corrigir seus dados, ao solicitar a edição, correção ou atualização destes.
Limitar seus dados quando for apurada a existência de tratamento
desnecessário, excessivo ou em desconformidade com a legislação, através
da anonimização, bloqueio ou eliminação.
Eliminar seus dados tratados a partir de seu consentimento, exceto nos
casos previstos em lei.
Revogar seu consentimento, desautorizando o tratamento de seus
dados.
Informar-se sobre a possibilidade de não fornecer seu
consentimento e sobre as consequências da negativa.

Seus direitos poderão ser exercidos mediante requerimento próprio,
direcionado para o nosso Data Protection Officer por meio do e-mail
dpo@gbbadv.com.br.
11.

Acesso, Retificação ou oposição ao tratamento de dados

O Titular poderá exercer os seus direitos de acesso, retificação,
cancelamento e oposição no que diz respeito aos seus dados pessoais, através de
envio de e-mail: dpo@gbbadv.com.br, que será analisado sob o ponto de vista
legal e respondido no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
O prazo para Acesso, Retificação, Exclusão ou Oposição pelo Condomínio
será de até 60 (Sessenta) dias após retorno do e-mail supramencionado.
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De forma a garantir a sua correta identificação como titular dos dados
pessoais objeto da solicitação, é possível que solicitemos documentos ou demais
comprovações que possam comprovar sua identidade. Nessa hipótese, você será
informado previamente.
12.

Privacidade de dados de crianças e adolescentes

Não visamos o tratamento de dados de crianças e adolescentes. Há somente
coleta a coleta intencional de informação pessoal adolescentes a partir de 16
(dezesseis) anos em virtude da celebração de contrato de jovem aprendiz, menor
legal ou outros convênios e parcerias de incentivo ao ingresso no mercado de
trabalho.
Contudo, poderá haver a coleta de imagens pelas câmeras de segurança
das áreas comuns do Condomínio Centro Comercial Alphaville de crianças e
adolescentes menores de 16 (dezesseis) anos e sua utilização atende de forma
única e exclusiva a finalidade de segurança, nos termos do artigo 14, parágrafo
3º da Lei Geral de Proteção de Dados e do art. 17 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, respeitado o período de subscrição automática das imagens.
13.

O que fazemos para manter seus dados seguros?

Para mantermos suas informações pessoais seguras, usamos ferramentas
físicas, eletrônicas e gerenciais orientadas para a proteção da sua privacidade.
Aplicamos essas ferramentas levando em consideração a natureza dos
dados pessoais coletados, o contexto e a finalidade do tratamento e os riscos que
eventuais violações gerariam para os direitos e liberdades do titular dos dados
coletados e tratados.
Entre as medidas que adotamos, destacamos as seguintes:






Apenas pessoas autorizadas têm acesso a seus dados pessoais;
O acesso a seus dados pessoais é feito somente após o compromisso de
confidencialidade;
Seus dados pessoais são armazenados em ambiente seguro e idôneo, tanto
em meios físicos quanto digitais;
As pessoas que possuem acesso aos seus dados possuem treinamento e
orientação acerca da privacidade dos seus dados;
Revisamos periodicamente nossos fornecedores para assegurar que suas
informações estarão armazenadas de forma segura.

O Condomínio Centro Comercial Alphaville se compromete a adotar as
melhores posturas e práticas de Governança Corporativa para evitar incidentes de
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segurança. É possível que, apesar de todos os nossos protocolos de segurança,
problemas de culpa exclusivamente de terceiros ocorram, como ataques
cibernéticos de hackers, ou também em decorrência da negligência ou
imprudência do próprio usuário/cliente.
Em caso de incidentes de segurança que possa gerar risco ou dano
relevante para você ou qualquer um de nossos usuários/clientes, comunicaremos
aos afetados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados sobre o ocorrido, em
consonância com as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados.
14.

Com quem seus dados podem ser compartilhados?

Tendo em vista a preservação de sua privacidade, o Condomínio Centro
Comercial Alphaville não compartilhará seus dados pessoais com nenhum
terceiro não autorizado, exceto nossos parceiros comerciais, sendo alguns deles:















GONÇALVES BASSI & BENETTI ADVOGADOS E ASSOCIADOS, inscrita
no CNPJ sob o n° 08.049.946/0001-54.
ADVOCACIA EMILSON NAZÁRIO FERREITA, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 03.760.599/0001-50
ALPHALIFE ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA inscrito no CNPJ/MF sob
o n.º 04.635.209/0001-82
AVANCERA BRASIL IT SERVICES, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
08.960.944/0001-12
BCS EMPRESARIAL, AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE
LTDA (“BCS”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.227.377/0001-60
FERRACINI E PERECIN ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 07.388.246/0001-17
JUVENTUDE CÍVICA DE OSASCO - JUCO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
47.361.100/0001-07
LICENCIANTE E PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SUPOPTE REMOTO
E MANUTENÇÃO: LATINIF TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.181.152/0001-87
INACHIS DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
04.455.637/0001-23
LS BALCONI SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI – ME (ALTATECH),
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.118.758/0001-07
NYDUS SYSTEMS INFORMÁTICA S/C LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o
nº 65.086.258/0001-06
PECCICACCO ADVOGADOS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
96.499.850/0001-55
PHARMAVILLE DROGARIA E MANIPULAÇÃO, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 26.470.01/0001-40
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ASSOCIAÇÃO PROJOV PROG ROTARIO P JOVENS, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 51.244.390/0001-86
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 21.986.074/0001-19
RAIA DROGASIL S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.585.865/0001-51
TRINO SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
07.355.923/0001-05
NOTRE DAME INTERMÉDICA, inscrita no CNPJ nº 44.649.812/0001-38

Estas empresas recebem seus dados apenas na medida do necessário para
a prestação dos serviços contratados e nossos contratos são orientados pelas
normas de proteção de dados do ordenamento jurídico brasileiro. Referida lista
poderá ser alterada sempre que houver a troca de fornecedores, acarretando a
atualização da presente política.
Em caso de dados pessoais de Visitantes do condomínio, não haverá o
compartilhamento, salvo, mediante solicitação da Justiça ou Autoridade Policial.
Em todos os casos, as solicitações contendo pedido de dados, tais como,
mas não se limitando a controle de acessos, serão atendidas apenas para casos
fundamentados e específicos, mediante solicitação prévia e análise do jurídico
para assegurar o compliance com a LGPD.
15.

Atualização da Política de Privacidade e Proteção de Dados.

Essa Política de Privacidade e Proteção de Dados poderá ser atualizada
sempre que haja necessidade, sendo de imediato disponível em nossa
administração e site, aconselhando-se aos usuários, a revisão periódica desta
política de privacidade e as suas respetivas alterações.

