
TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – LGPD 

O CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TOP CENTER IPANEMA, situado na Rua 
Visconde de Pirajá, 550, Ipanema, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22410-002, 
inscrito no CNPJ sob o nº 29.280.708/0001-25 está coletando e utilizando 
os dados abaixo listados para utilização em seu site, com o objetivo de 
criar um cadastro de prestadores de serviços e lojistas e permitir ao 
público em geral a fácil identificação dos serviços e produtos que busca 
contratar ou adquirir. 

Ao fazê-lo, o Condomínio agirá na qualidade de controlador desses dados 
estando sujeito às disposições da Lei Federal n. 13.709/2018 (Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais - LGPD).  

Por isso, está sendo disponibilizada esta política de privacidade, que 
contém informações importantes sobre a utilização dos dados coletados. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Dados Pessoais 

O Titular autoriza a Controladora a realizar o tratamento, ou seja, a utilizar 
os seguintes dados, para os fins que serão relacionados na cláusula segunda: 

– Nome da Loja; 
– Divulgação da Logomarca; 
–Telefones de contato; 
- Área de atuação 
- Localização no condomínio; 
- Site; 
- Facebook, Instagram e outras mídias sociais relevantes. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Finalidade do Tratamento dos Dados 

O Titular autoriza que a Controladora utilize os dados listados neste termo 
para as seguintes finalidades: 

– Criação de um cadastro de lojas e prestadores de serviços com acesso livre 
pelo público em geral no site do Condomínio, de forma a permitir ao público 
em geral a fácil identificação dos serviços e produtos que busca contratar ou 
adquirir e que se encontram disponíveis no Edifício Top Center. 

- Uso pela administração do Condomínio do Edifício Top Center para envio de 
informações relativas à gestão do prédio e fins correlatos.   

Parágrafo Primeiro: Não serão coletados dados sensíveis de nossos usuários, 
assim entendidos aqueles definidos nos Arts. 11 e seguintes da Lei de Proteção 
de Dados Pessoais. Assim, não haverá coleta de dados 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. 

CLÁUSULA TERCEIRA- Compartilhamento de Dados 

A Controladora fica autorizada a compartilhar os dados pessoais do Titular 
com outros agentes de tratamento de dados, caso seja necessário para as 
finalidades listadas neste instrumento, desde que, sejam respeitados os 
princípios da boa-fé, finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, 
qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação 
e responsabilização e prestação de contas. 

CLÁUSULA QUARTA - Responsabilidade pela Segurança dos Dados 

A Controladora se responsabiliza por manter medidas de segurança, técnicas e 
administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do Titular e à 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), comunicando ao Titular, 
caso ocorra algum incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano 
relevante, conforme artigo 48 da Lei n° 13.709/2020. 

CLÁUSULA QUINTA - Período de Utilização 

Os dados pessoais coletados serão armazenados e utilizados por período de 
tempo que corresponda ao necessário para atingir as finalidades elencadas 
neste documento e que considere os direitos de seus titulares, os direitos do 
controlador do site e as disposições legais ou regulatórias aplicáveis. 

Uma vez expirados os períodos de armazenamento dos dados pessoais, eles 
são removidos de nossas bases de dados ou anonimizados, salvo nos casos em 
que houver a possibilidade ou a necessidade de armazenamento em virtude de 
disposição legal ou regulatória. 

CLÁUSULA SEXTA - Direito de Revogação do Consentimento 

O Titular poderá revogar seu consentimento, a qualquer tempo, por e-mail ou 
por carta escrita, conforme o artigo 8°, § 5°, da Lei n° 13.709/2020. 

O Titular fica ciente de que a Controladora poderá permanecer utilizando os 
dados para as seguintes finalidades: 

– Para cumprimento, pela Controladora, de obrigações impostas por órgãos de 
fiscalização e de polícia; 

– Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou 
arbitral; 

– Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros; 



– Quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou 
de terceiros, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades 
fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais. 

CLÁUSULA SÉTIMA - Medidas de segurança no tratamento de dados pessoais 

Empregamos medidas técnicas e organizativas aptas a proteger os dados 
pessoais de acessos não autorizados e de situações de destruição, perda, 
extravio ou alteração desses dados. 

As medidas que utilizamos levam em consideração a natureza dos dados, o 
contexto e a finalidade do tratamento, os riscos que uma eventual violação 
geraria para os direitos e liberdades do usuário, e os padrões atualmente 
empregados no mercado por empresas semelhantes à nossa. 

De qualquer forma, caso ocorra qualquer tipo de incidente de segurança que 
possa gerar risco ou dano relevante para qualquer de nossos usuários, 
comunicaremos os afetados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
acerca do ocorrido, em conformidade com o disposto na Lei Geral de Proteção 
de Dados. 

CLÁUSULA OITAVA - Alterações nesta política 

A presente versão desta Política de Privacidade foi atualizada pela última vez 
em 14/01/2022. Assim, reservamo-nos o direito de modificar, a qualquer 
momento, as presentes normas, especialmente para adaptá-las às eventuais 
alterações feitas em nosso site, seja pela disponibilização de novas 
funcionalidades, seja pela supressão ou modificação daquelas já existentes. 
Sempre que houver uma modificação, os titulares serão notificados acerca da 
mudança. 


