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CONDÓMINOS 
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INFORMAÇÃO



DADOS PESSOAIS DOS CONDÓMINOS

“A proteção das pessoas singulares relativamente ao tratamento de dados

pessoais é um direito fundamental. O artigo 8.º, n.º 1, da Carta dos Direitos

Fundamentais da União Europeia («Carta») e o artigo 16.º, n.º 1, do Tratado

sobre o Funcionamento da União Europeia («TFUE») estabelecem que todas as

pessoas têm direito à proteção dos dados de caráter pessoal que lhes digam

respeito.”



DADOS PESSOAIS DOS CONDÓMINOS

➢ Licitude

➢ Finalidade e Legitimidade

➢ Adequação e Exactidão

➢ Conservação e Segurança

A recolha e o tratamento dos dados pessoais devem obedecer aos princípios gerais

consagrados no art.º 5.º do RGPD:



DADOS PESSOAIS DOS CONDÓMINOS

➢ O tratamento for necessário para o cumprimento de uma obrigação legal a

que o responsável pelo tratamento esteja sujeito;

➢ O tratamento for necessário para a execução de um contrato no qual o

titular dos dados é parte, ou para diligências pré-contratuais a pedido do

titular dos dados.

O consentimento dos condóminos só é necessário, quando a finalidade da

recolha não possa enquadrar-se no âmbito contratual ou no cumprimento de

obrigação imposta por lei.

É licita a recolha e tratamento dos dados dos condóminos, quando:



DADOS PESSOAIS DOS CONDÓMINOS

➢ Finalidade: identificação do proprietário da fracção para efeitos de

cumprimento das funções que estão legalmente cometidas à administração do

condomínio ou lhe são determinadas pela Assembleia de Condóminos,

incluindo a comunicação com os condóminos.

➢ Adequação: os dados recolhidos devem de ser os estritamente necessários à

finalidade a que se destinam.

➢ Os dados interessam única e exclusivamente aos envolvidos nesta relação

de compropriedade das partes comuns do prédio: Assembleia de Condóminos e

administração/gestão do condomínio.

Finalidade e adequação do tratamento dos dados pessoais dos

condóminos



AFIXAÇÃO DE INFORMAÇÃO

Afixação pública da lista de condóminos devedores

O art.º 6.º alínea f) do RGPD considera a licitude do tratamento dos dados

quando:

“for necessário para efeito dos interesses legítimos prosseguidos pelo

responsável pelo tratamento ou por terceiros, exceto se prevalecerem os

interesses ou direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a

proteção dos dados pessoais.”



AFIXAÇÃO DE INFORMAÇÃO

O RGPD, prevê, no seu considerando (4) “observa as liberdades e os

princípios reconhecidos na Carta, consagrados nos Tratados, nomeadamente

o respeito pela vida privada e familiar, pelo domicílio e pelas comunicações,

a proteção dos dados pessoais.”

Tem sido entendimento da CNPD que“é violadora do direito à privacidade e

do bom nome a decisão dos condóminos que, em violação dos princípios de

protecção de dados, considera que os dados pessoais dos devedores de

quotas devem ser afixados no hall do prédio”

Afixação pública da lista de condóminos devedores



AFIXAÇÃO DE INFORMAÇÃO

A recolha e tratamento dos dados deve limitar-se à finalidade e ao fundamento

legal que lhe deu origem.

Não resultando do consentimento, da lei ou do contrato, a afixação em local

público, ou de passagem a estranhos ao condomínio, de qualquer lista ou informação

reveladora dos dados pessoais - ou que permita a fácil identificação dos titulares

dos dados (como resultaria da mera identificação da fracção) - é contrária à lei.

A lei admite já mecanismos que garantem os direitos do condomínio sobre os

devedores, sem que seja necessário o recurso a práticas que podem ser consideradas

“intimidatórias”. Art.º 6.º do DL n.º 268/94 de 25 de Outubro

Afixação pública da lista de condóminos devedores



➢ Sem prejuízo, os dados pessoais podem ser afixados, desde que o

titular tenha dado o seu consentimento para esse fim, nos termos da

alínea a) do n.º 1 do RGPD. Por exemplo, se assim deliberado, por

unanimidade, em Assembleia de Condomínio.

➢ No caso, assiste ao titular que tenha dado o seu consentimento, o

direito de o retirar bem como limitar o seu tratamento na parte em

que o mesmo se mostrar desconforme à finalidade.

Afixação pública da lista de condóminos devedores

AFIXAÇÃO DE INFORMAÇÃO



VIOLAÇÃO DE DADOS PESSOAIS DOS CONDÓMINOS

Art.º 33.º da Lei n.º 58/2019 de 8 de Agosto (Lei Nacional de Execução do

RGPD)

“1. Qualquer pessoa que tenha sofrido um dano devido ao tratamento ilícito

de dano ou a qualquer outro acto que viole disposições do RGPD ou da lei

nacional em matéria de protecção de dados pessoais, tem o direito de obter

do responsável ou subcontratante a reparação pelo dano sofrido”

Responsabilidade Civil
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