
Política de Privacidade 
 
O site Condomínio Horto Florestal na internet destina-se ao público geral do Conjunto dos Bancários Horto Florestal  
 
Qualquer morador ou membro da comunidade do condomínio doravante nominados Usuários, que pretendam utilizar 
os serviços desse site deverão aceitar os Termos e Condições Gerais, e todas as demais políticas e princípios que o 
regem. 
 
O usuário deverá ler, certificar-se de haver entendido e aceitar todas as condições estabelecidas nos Termos e 
Condições Gerais e nas Políticas de Privacidade, assim como nos demais documentos incorporados aos mesmos por 
referência, antes de seu cadastro como Usuário do Site para Condomínio. 
 
O Condomínio Horto Florestal obriga-se, nos termos da legislação em vigor, a garantir a privacidade dos usuários deste 
site. Para tanto, declara expressamente não dispor de quaisquer mecanismos que identifiquem pessoalmente os 
usuários e/ou seus respectivos endereços eletrônicos, exceto quando por estes voluntariamente prestados. Esta Política 
de Privacidade se aplica à obtenção, uso e revelação de Informações Pessoais em nosso website. 
 
O Condomínio Horto Florestal obriga-se expressamente a não repassar a terceiros quaisquer informações que 
impliquem na identificação pessoal do usuário, exceto quando por estes expressamente autorizados. “Informações 
Pessoais” são informações fornecidas que identificam você pessoalmente, incluindo, por exemplo, seu nome completo, 
endereço, telefone e endereço de e-mail. 
 
Nós obtemos as suas informações pessoais quando você nos envia uma informação ou um pedido (por meio deste 
website ou de alguma outra forma). Nós usamos essas informações para o envio dos e-mails que você pediu ou por 
razões administrativas (como para comunicar sobre mudanças feitas, por exemplo, nesta Política de Privacidade). Nos e-
mails enviados, nós fornecemos uma maneira para cancelar o recebimento de futuros e-mails. 
 
O Condomínio Horto Florestal declara desde já que contabiliza os números de visitação deste site e de suas páginas 
subjacentes, inclusive mediante utilização de cookies, de forma a melhorar a qualidade dos mesmos. As análises 
estatísticas e genéricas sobre o comportamento dos usuários poderão ser livremente partilhadas com terceiros, 
inclusive com anunciantes. 
 
A Condomínio Horto Florestal programou e segue medidas padrões para se proteger contra acesso não autorizado e 
intercepção ou processamento de Informações Pessoais. 
 
Este site respeita e responderá todos os e-mails enviados. Este site afirma que não utiliza e-mails para políticas de Spam 
ou de envio de e-mails indesejados. Este site não se responsabiliza pelo conteúdo, promessas e veracidade de 
informações dos banners comerciais. Toda a responsabilidade é dos anunciantes. 
 
Mudanças na Política de Privacidade 
 
O Condomínio Horto Florestal pode alterar esta política de privacidade de tempos em tempos. Caso haja alguma 
mudança substancial na forma de utilização das suas informações, iremos notificá-lo com um anúncio em destaque em 
nosso site. 
 
Você tem o direito de não fornecer seus dados 
 
Você como visitante e pessoa física ou jurídica tem o controle da própria privacidade, podendo a qualquer momento 
utilizando as funções de seu próprio navegador para “navegar anonimamente”. Porém, deve ter estar ciente de que 
alguns serviços deste e de outros sites poderão não funcionar corretamente devido a ocultação destes dados como é o 
caso de sistemas de login, formulários, exibição de anúncios irrelevantes ao seu gosto entre outros. 
 
Você também tem o direito de entrar em contato para que seus dados enviados através de formulários sejam alterados 
ou excluídos de nossas bases de dados, como é o caso de feeds de notícias enviados por e-mails. 
 
E assim como os cookies e web beacons estes dados também não serão vendidos, doados ou publicados para pessoa 
sendo física ou jurídica. 
 



Segurança 
 
Autenticação encriptada e segura dos moradores para acesso restrito às informações confidenciais do site; 
 
Banco de dados seguro e com dispositivos antifraude e anti-hackers; 
 
Nenhum conteúdo exclusivo de moradores fica visível na internet; 
 
Apenas moradores e corpo diretivo tem acesso ao conteúdo restrito do site. 
 
Sobre o Cadastro 
 
Os canais de comunicação do projeto Site para Condomínio estão disponíveis apenas para as pessoas que tenham 
capacidade legal para utilizá-los. Não podem utilizá-los, assim, pessoas que não gozem dessa permissão, ou pessoas que 
tenham sido inabilitadas do site, temporária ou definitivamente. 
 
Apenas será confirmado o cadastramento do interessado que preencher todos os campos obrigatórios do cadastro. O 
futuro Usuário deverá completá-lo com informações exatas, precisas e verdadeiras, e assume o compromisso de 
atualizar os Dados Pessoais sempre que neles ocorrer alguma alteração. 
 
O Site para Condomínio não se responsabiliza pela correção dos Dados Pessoais inseridos por seus usuários. Os usuários 
garantem e respondem, em qualquer caso, pela veracidade, exatidão e autenticidade dos Dados Pessoais cadastrados. 
 
O Usuário acessará sua conta através de número e bloco do apartamento o e senha e compromete-se a não informar a 
terceiros esses dados, responsabilizando-se integralmente pelo uso que deles seja feito. 
 
O Usuário compromete-se a notificar o Site para Condomínio imediatamente, e através de meio seguro, a respeito de 
qualquer uso não autorizado de sua conta, bem como o acesso não autorizado por terceiros à mesma. O usuário será o 
único responsável pelas operações efetuadas em sua conta, uma vez que o acesso à mesma só será possível mediante a 
aposição da senha, cujo conhecimento é exclusivo do usuário. 
 
Em nenhuma hipótese será permitida a cessão, venda, aluguel ou outra forma de transferência da conta (incluindo-se 
qualificações e reputação). Também não se permitirá a manutenção de mais de um cadastro por uma mesma pessoa, 
ou ainda a criação de novos cadastros por pessoas cujos cadastros originais tenham sido cancelados por infrações às 
políticas do Site para Condomínio. 
 

 
A ACEITAÇÃO DESTES TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS É 

ABSOLUTAMENTE INDISPENSÁVEL À UTILIZAÇÃO DO SITE E SEUS SERVIÇOS. 
 


