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A HABITACIONAL é uma empresa preparada para atender as 
exigências do mercado de administração de condomínios, em 
todos os padrões e níveis de atendimento. Possui 
células administrativas especializadas e dedicadas ao perfil 
de cada cliente, com a finalidade de customizar processos 
com padrões de atendimento mais inteligentes.

Mais de 50 anos atuando com 
transparência, agilidade e 
profissionais especializados
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A Lei Geral de Proteção de Dados (N. 13.709/2018), é 
a norma brasileira que regula as atividades de 
tratamento de dados pessoais (pessoas físicas), 
protegendo seus números de documentos, 
intimidade e demais dados, antes sem proteção 
específica.

SOBRE A LGPD

Privacidade e Proteção de 
Dados Pessoais



O conceito é abrangente, sendo definido como a 
“informação relacionada a pessoa identificada ou 

identificável”, direta ou indiretamente.

 O QUE SÃO OS DADOS PESSOAIS

Nome, sobrenome, data de nascimento, documentos pessoais 
(como CPF, RG, CNH, Carteira de Trabalho, passaporte e título 

de eleitor), endereço residencial ou comercial, telefone, e-mail, 
cookies e o endereço IP, e demais dados Biométricos.

EXEMPLOS DE DADOS PESSOAIS



Os princípios legais da LGPD

Os 10 princípios
básicos

Regida por 10 princípios gerais, a Lei busca regularizar questões como
necessidade de obtenção de dados de documentos, o uso e a proteção destes 
dados, seja por agente privado como o condomínio, ou mesmo público como um 
cartório, evitando que sejam armazenados dados de uma pessoa sem critério ou 
proteção.

Sendo assim o titular dos dados é quem consentirá o uso destes de acordo com a
necessidade de cadastramento e armazenamento em determinado local, como
um Condomínio.

1. Finalidade
2. Adequação
3. Necessidade
4.Livre Acesso 
5.Qualidade dos Dados 
6. Transparência
7. Segurança
8. Prevenção
9.Não Discriminação
10.Responsabilização e Prestação de Contas

PRINCÍPIOS DA LEGISLAÇÃO



Em vigor desde setembro de 2020

A Lei está em vigor desde Setembro de 2020, e por isso todos que
armazenam dados de uma pessoa (chamada pela Lei de Titular dos
Dados) devem se adequar e treinar seus colaboradores.
Para tanto, esta apresentação tem como objetivo preparar Síndico, 
Conselho, Moradores, Zeladores, Porteiros, Seguranças e demais 
colaboradores que lidam com as mais variadas situações, de moradores 
à fornecedores do Condomínio, cujos dados devam ser tratados de 
forma adequada e devidamente armazenados e protegidos.

VIGÊNCIA DA LGPD



Das penalidades administrativas

As penalidades administrativas da Lei serão aplicadas pela ANPD 
(Autoridade Nacional de Proteção de Dados) à partir de Agosto de 
2021, porém importante que fique claro, que outros órgãos, como por 
exemplo, PROCON, ANATEL, ANEEL, e o Poder Judiciário (Justiça) 
podem aplicar penalidades e indenizações caso sejam acionados por 
uma pessoa física titular de dados.

VIGÊNCIA DA LGPD



•  Constituição Federal

•  Código Civil

•  Código de Defesa do Consumidor

•  Marco Civil da Internet

•  LGPD

•  Justiça Cível

•  PROCON

•  Associações de Consumidores

•  ANPD

LEGISLAÇÃO E ÓRGÃOS ENVOLVIDOS
NA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS



Quando falamos em Proteção de Dados Pessoais da Lei
Geral, um Condomínio, um empresário ou um gestor
público administram entrada e saída de pessoas, 
segurança do local, folhas de pagamentos, e tudo isso é 
tratamento de dados pessoais. A ação comercial de envio 
de promoções por e-mail também é.

O mesmo vale para o ato de publicar uma foto ou de
deletar documentos em uma rede social. E também se 
aplica quando se faz gravações em vídeo do movimento 
nos corredores de um prédio de Condomínio e/ou 
Shopping. Ou quando uma loja virtual armazena os 
endereços IP de seus clientes.

 ABRANGÊNCIAS DA LEI



Certamente a Lei Geral de Proteção de Dados
impacta no mercado condominial, pois os Condomínios devem se 
adequar e proteger os dados
de seus condôminos e moradores, visitantes, funcionários e 
prestadores de serviços, e exigir o mesmo dos fornecedores 
(administrador, contador, advogado, segurança e outros). Os 
Condomínios devem providenciar sistemas seguros de proteção 
aos dados pessoais de todos.

Dentro do universo do Condomínio, podemos citar as seguintes 
situações que são consideradas como tratamento de dados: i. 
coleta de dados de moradores/visitantes/prestadores de serviços 
para cadastro; ii. atualização cadastral de condôminos/moradores; 
iii. Descarte de dados/informações de ex-moradores; iv. Captação 
de imagens por sistema de CFTV;

IMPACTO DA LGPD CONDOMÍNIOS

Condomínios devem se adequar



A adequação do Condomínio inicia-se por meio desta apresentação instrutiva, a 
contratação de escritório com especialidade para complementar com treinamento de 
colaboradores, a adequação de fluxos internos de dados pessoais, mapeamento de 
processos internos e de pessoas, a devida adequação de contratos e termos do 
Condomínio, criação de Políticas Internas e Externas (como em sites e aplicativos), 
nomeação de Encarregado de Proteção Dados (DPO), interno ou externo, dentre 
outros procedimentos específicos para um Condomínio.

COMO INICIAR UMA ADEQUAÇÃO À LGPD

Adequar é preciso



ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS 
PARA OS CONDOMÍNIOS

Análises e avaliações macro sobre o condomínio e colaboradores, moradores, e parceiros. 
Mapeamento de todos os processos que possuem dados pessoais.

1 - Análises

Após estruturar o planejamento, definir as ações e seus responsáveis para aplicações
práticas e de impacto nas adequações. Controle de prazos e dos resultados de cada atividade.

3 - Planos de Ação

Atividades de planejamento estratégico com os responsáveis. Desta forma será possível 
estruturar os próximos passos. 

2 - Planejamento

Monitoramento do projeto LGPD definindo uma gestão de mudanças, incidentes e 
controles dos riscos. Implante de gestão de qualidade simples e efetivo.

4 - Monitoramento



ADOTE UMA
METODOLOGIA

FASE 01 - ANÁLISES

Monte um comitê interno e nomeie uma pessoa como 
Encarregado de Proteção de Dados.

Comitê Interno

Criando equipes para diferentes resoluções, seu 
condomínio terá perspectivas e soluções diferentes, 
podendo atingir uma maior abrangência.

Monte suas equipes departamentais

Mapear todo o fluxo dos dados pessoais dentro de cada 
processo departamental.

Inicie um mapeamento de processos

A partir dos mapeamentos já conseguimos ter uma visão de 
toda a jornada dos dados dentro de cada processo.

Estruture um relatório estrutural



MONTE SEU
PLANEJAMENTO

FASE 02 - PLANEJAMENTO

Relacione a partir dos mapeamentos todos os processos que 
necessitam de adequações.

Mapa estratégico

Cada item do seu mapa estratégico será um item do seu 
projeto dentro do plano de ação, entregue atividades com 
prazos para avaliação e conclusão.

Crie planos de ação

Envolva o maior número possível de colaboradores e 
parceiros para replicar a cultura da privacidade e proteção 
de dados dentro do Condomínio.

Estruture os treinamentos internos

Procedimentos para demandas externas como obrigações 
legais ou regulatórias e seus respectivos relatórios de impacto 
e ações resolvedoras.

Processos Externos



COLOQUE A
MÃO NA MASSA

FASE 03 - PLANOS DE AÇÃO

Implantação das regras e boas práticas de minimização de 
Riscos e Conformidade para a Proteção de Dados.

Boas Práticas Internas

Aplicação das prevenções e gerenciamento dos conflitos, 
com definições da metodologia de mediação e arbitragem.

Gestão de Conflitos

Avaliação de objetivos e metas dos planos de ação, visando 
aprovação/revisão para as conformidades ou ajustes 
necessários.

Homologações

Feche as ações avaliando todos os impactos na operação, 
principalmente com relação às pessoas, os processos e a 
tecnologia.

Conformidade



CONTROLE
DE QUALIDADE

FASE 04 - MONITORAMENTO

Definição do encarregado (PF ou PJ) como ponto focal para 
gestão das Ocorrências e foco no atendimento externo aos 
Titulares dos dados.

Encarregado de Proteção de Dados

Conclusão da metodologia implantada para o ciclo de 
prevenção, acionamentos e melhorias contínuas.

Gestão das adequações

Acompanhar as ações de parceiros e fornecedores. Exigindo 
suas políticas e adequações as conformidades.

Parceiros e Fornecedores

Planejamento para implementar as ações de conformidade 
visando a gestão do ciclo de qualidade e continuidade das 
ações implementadas para as melhorias contínuas.

Auditoria Periódica



PAPEL DO SÍNDICO FRENTE À LGPD

Dentro das Responsabilidades do Síndico, está a obrigatoriedade 
de cumprir normas internas (como a Convenção), mas também 
adequar o Condomínio às exigências legais.

Como a Lei Geral de Proteção de Dados visa a segurança de 
informações (por meios tecnológicos e também físicos) de pessoas 
físicas (condôminos, colaboradores e terceiros), das mais variadas 
formas e conteúdo (como por exemplo números de documentos e 
fotografias/filmagens), temos a figura do Síndico como a pessoa 
que deve preocupar-se primordialmente, tendo o dever de realizar 
implementação de sistemas adequados de proteção para a
Lei Geral de Proteção de Dados.

Adequar é preciso



ATENDIMENTO DE DEMANDAS DOS 
TITULARES DOS DADOS

O Encarregado de Dados (DPO) e um bom software de controle, 
aliado a treinamentos de colaboradores, além das adequações acima 
apontadas, visam atender as questões que serão objeto de 
demandas originadas pelos Titulares de Dados (pessoas físicas) cujos 
dados foram (controlados) pelo Condomínio, seus fornecedores 
(operadores) e colaboradores ou terceirizados.

Deste modo, tais demandas devem ser objeto de respostas com 
sinalizações, procedimentos, formulários, documentos (contratos por 
exemplo) e demais dinâmicas a fim de adequar o Condomínio à Lei 
Geral de Proteção de Dados, evitando que tais demandas sejam 
judicializadas ou extrajudicializadas, e causem, como efeito, custos 
extras ao Condomínio.

A figura do Encarregado de 
Proteção de Dados



CASOS DE ATENÇÃO PARA 
AS ADEQUAÇÕES

Importante, ainda, que o Condomínio tenha extrema atenção não 
somente com seus colaboradores diretos e indiretos, mas com todos 
aqueles que tenham relação com o Condomínio, e que façam o 
tratamento de dados pessoais dos moradores, como por exemplo, 
Portaria, Sistemas de Segurança e captação de imagens, dentre outros.

Cuidados na gestão condominial



FAQ BITA
PERGUNTAS FREQUENTES

Sim, pois o art. 3º da Lei assim estabelece: 
“Esta Lei aplica-se a qualquer operação de 
tratamento realizada por pessoa natural 
ou por pessoa jurídica de direito público ou 
privado”, e dentre exceções previstas no 
art. 4º não encontramos os Condomínios.

1 - Os Condomínios precisam se 
adequar à LGPD?

Os Condomínios 
precisam se atentar a 
toda operação e 
tratamento de dados 
que faça dos 
visitantes, prestadores 
de serviços, 
funcionários e claro, 
seus condôminos. 



FAQ BITA
PERGUNTAS FREQUENTES

O Síndico tem a responsabilidade 
administrativa sobre o Condomínio e neste 
sentido é recomendável que ele conheça 
exatamente a legislação e seus reflexos no 
dia-a-dia do Condomínio. Visando instruir 
funcionários e aprimorar toda a Cultura 
Organizacional orientada às políticas de 
privacidade e proteção de dados pessoais.

2 - Qual a responsabilidade do 
Síndico com relação à LGPD?

O Síndico tem de
estar preparado para
atender as demandas
dos titulares de
dados que exigirem
esclarecimentos sobre
seus direitos a
partir da LGPD.



FAQ BITA
PERGUNTAS FREQUENTES

Todo avanço tecnológico é benéfico para a
segurança de todos num Condomínio, mas
não podemos esquecer de toda a estrutura
que existe por trás deste sistema. O
Condomínio precisa ter um controle rígido
sobre a segurança destes dados.
Implementar uma gestão de segurança de
informação orientada a coleta mínima e
armazenamento apenas pelo tempo
necessário. Estes cuidados são importantes 
e necessários, pois um incidente de 
vazamento destes dados poderá ser 
extremamente danoso para seus titulares.

3 - Que cuidados precisamos ter 
na identificação por Biometria?

A biometria tem sido
utilizada
frequentemente por
ser um eficiente
mecanismo de
segurança.
E um incidente deste
dado poderá ser muito
prejudicial para a
gestão condominial.



FAQ BITA
PERGUNTAS FREQUENTES

Sim, o Condomínio precisa relacionar todos
os contratos, inclusive os trabalhistas para 
que todos os colaboradores estejam 
cientes das políticas de privacidade e 
proteção de dados. Os contratos com as 
empresas terceirizadas também devem ser 
revistos, para que estejam alinhados com a 
proteção de dados. Importante também 
rever o texto da convenção e regimentos 
internos, para possíveis  adequações à 
LGPD.

4 - Preciso rever todos os meus 
Contratos?

Uma efetiva adequação 
à LGPD precisa ser 
coordenada com uma 
visão 360º do seu
ecossistema 
condominial. Deixando 
claras as 
responsabilidades de 
cada parte nos 
processos envolvidos.



Os treinamentos podem ser instruídos em
diversos formatos, onde cada um possuirá
uma temática e estrutura para grupos 
específicos dentro do ecossistema 
condominial. Pode-se iniciar com uma 
palestra introdutória sobre a LGPD, 
complementar com o desenvolvimento de 
workshop reunindo toda a equipe, inclusive 
parte operacional e, se necessário, também 
com fornecedores e prestadores de serviços. 
O importante é transmitir a nova Cultura 
Organizacional.

FAQ BITA
PERGUNTAS FREQUENTES

5 - Que tipo de treinamentos 
oferecer internamente?

Todos os treinamentos
precisam transmitir
uma nova Cultura
Organizacional
orientada à
Privacidade e
Proteção de Dados,
pois as pessoas farão
toda a diferença
neste processo.



FAQ BITA
PERGUNTAS FREQUENTES

O condomínio, com fundamento no legítimo
interesse de segurança jurídica e
institucional, poderá captar dados de
visitantes, porém, será necessário a
cientificar o interessado sobre captação dos
dados, expondo ao visitante que o
Condomínio está adequado a Lei Geral de
Proteção de Dados, obtendo – de forma
consentida – os dados mínimos para
entrada e saída do visitante.

6 - Posso coletar os dados dos 
visitantes?



FAQ BITA
PERGUNTAS FREQUENTES

Sim poderá, desde que os condôminos e 
visitantes sejam informados sobre a 
filmagem, e pelo armazenamento seguro de 
tais Dados Sensíveis. No processo de 
adequação o Condomínio promoverá meios 
de Segurança da Informação para proteção 
dos dados sensíveis como biometria e 
reconhecimento facial, e que serão objeto da 
captação e tratamento de dados.

7 - O condomínio tem CFTV, pode 
continuar filmando o que acontece em 
suas dependências para segurança?

Esta é uma questão
muito delicada e
requer alguns
cuidados com relação
ao tratamento,
armazenamento e as
devidas permissões
de acesso.



FAQ BITA
PERGUNTAS FREQUENTES

O condomínio deve orientar condôminos e 
visitantes sobre o legítimo interesse do 
condomínio em proporcionar segurança 
jurídica e proteção de dados em suas 
dependências, que estão sob sua 
responsabilidade, cumprindo os deveres 
legais da Lei Geral de Proteção de Dados.
E se ainda assim o interessado insistir na 
recusa, o Condomínio pode não permitir a 
entrada nas suas dependências.

8 - Qual a orientação se algum visitante 
se recusar a informar os dados?

Estes procedimentos
visam a segurança de
todos condôminos e
visitantes.



FAQ BITA
PERGUNTAS FREQUENTES

Após orientações e informações para 
garantia do titular de dados, caso ele não 
permita tais captações que se encontram 
fundamentadas nas bases legais, o visitante 
não deverá acessar as dependências do 
condomínio, tendo em vista a possibilidade 
de torná-lo inseguro e por ferir o legítimo 
interesse do Condomínio na manutenção 
segura do local.

9 - Como agir caso algum visitante não 
permita tirar foto/cadastrar a biometria?

O acesso a locais
privados precisa ser
controlado para
segurança de todos,
com checagens
obrigatórias.
Respeitando o mínimo
de dados possíveis a
serem coletados.



FAQ BITA
PERGUNTAS FREQUENTES

A administração do condomínio deve 
adequar seus processos internos, processos 
de fluxo de dados e pessoas, promover 
treinamento de colaboradores, informar 
fornecedores, condôminos e visitantes, bem 
como implementar seus sistemas físicos e 
tecnológicos à Lei Geral de Proteção de 
Dados, para que possa minimizar riscos e, 
em caso de questionamentos (extrajudiciais 
ou judiciais) comprovar que está em 
conformidade com a LGPD.

10 - Como a Administração pode 
proteger os dados?

Desenvolver uma
cultura
organizacional
orientada à
privacidade e
proteção de dados dos
titulares será o
primeiro passo.



FAQ BITA
PERGUNTAS FREQUENTES

Caso o Condomínio faça uso de tais ferramentas 
como um meio de comunicação formal, tendo 
um “Grupo Oficial” ou “Página Oficial”, o 
Administrador deve estar atento ao uso correto 
e adequado dos aplicativos, alertando os 
participantes quanto à necessidade de proteção 
de dados, principalmente no que diz respeito ao 
compartilhamento de informações que são 
veiculadas nestas redes e, se o caso, controlando 
e restringindo o acesso de terceiros/estranhos, 
como medida de segurança.

11 - Quais cuidados são necessários com 
as redes sociais (Facebook, WhatsApp)?



FAQ BITA
PERGUNTAS FREQUENTES

Sim, o Condomínio pode obter tais dados e fazer 
um cadastro, seja eletrônico ou mesmo manual, 
visando um melhor controle e principalmente 
para implementar medidas de segurança para 
entrada e saída de veículos. Como já citamos, o 
acesso a locais privados precisa ser controlado 
para segurança de todos, respeitando-se o 
mínimo de dados possíveis a serem coletados e 
desde que existe justificativa para tal coleta.

12 - O Condomínio pode fazer cadastro e 
coletar dados dos veículos dos moradores?



NÓS JÁ ESTAMOS NOS ADEQUANDO À LGPD

A Habitacional de forma estratégica visa aplicar 
constantemente as boas práticas e aprimorar sua 
gestão e operação junto aos seus clientes e parceiros.

Neste momento estamos comprometidos com todo o 
ecossistema condominial frente às políticas de 
privacidade e proteção de dados pessoais, nos 
adequando às legislações vigentes, e sempre buscando 
o engajamento e satisfação de nossos colaboradores, 
clientes e parceiros.

Esta apresentação foi elaborada para ajudar no melhor 
entendimento de toda a estrutura e cuidados que 
devemos sempre aplicar na gestão condominial e a 
importância da LGPD para o mercado imobiliário.



habitacional.com.br

ESTAMOS AQUI
PARA LHE AJUDAR

E O SEU CONDOMÍNIO, JÁ COMEÇOU A 
SE ADEQUAR À LGPD?

Desafios de um futuro próximo



www.habitacional.com.br
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