POLÍTICA DE PRIVACIDADE E TERMOS E CONDIÇÕES DE USO
CARO(A) UTILIZADOR(A)
A NOSSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE DESTINA-SE A AJUDAR O UTILIZADOR A COMPREENDER OS
DADOS QUE RECOLHEMOS, O MOTIVO PARA O FAZERMOS E O QUE FAZEMOS COM ESSES DADOS.
ESTE É UM ASSUNTO IMPORTANTE E ESPERAMOS QUE O LEIA ATENTAMENTE.
Este site é destinado principalmente para utilizadores que o acessam a partir de Portugal.
A Assocciação Sonho XXI Futebol Clube, doravante denominada SONHO 21 FC, não garante que os seus
sites, www.escoladefutebolsonho21.pt , estão em conformidade com as leis de outros países, no todo
ou em parte. Os utilizadores que residem ou têm domicílio em outro lugar e acedan ou utilizem o site
devem assegurar por sua conta e risco que tal acesso e/ou utilização se encontra em conformidade com
a legislação local aplicável, não podendo ser imputada nenhuma responsabilidade a SONHO 21 FC, que
possa derivar de tal acesso.
Tenha em conta que, na eventualidade de a legislação do seu país o exigir, a presente política de
proteção de dados pessoais pode ser complementada por disposições locais cuja consulta é vivamente
recomendada. Estas condições podem sofrer modificações. É da responsabilidade do utilizador lê-las
periodicamente pois elas são sempre as condições válidas e vigentes no momento do uso e/ou acesso a
este site. Caso tenha quaisquer dúvidas a respeito das condições ou políticas de proteção de dados, por
favor entre em contacto por correio ou e-mail para os endereços indicados nos Termos Legais do site,
disponibilizados no menu "CONTACTOS" do site www.escoladefutebolsonho21.pt .
Devido ao facto desta Política de Privacidade gerir a forma como tratamos os dados pessoais que nos
são disponibilizados através deste site (e todos os outros sites que pertençam ou possam vir a ser
adquiridos pela SONHO 21 FC, pedimos-lhe que leia cuidadosamente este texto.
Caso não concorde com o modo, abaixo descrito, como tratamos os seus dados, por favor não nos envie
nenhum tipo de informação pessoal. Garantimos-lhe que os dados que nos forem fornecidos serão
tratados de forma sensata, cuidadosa e de acordo com a lei. Na SONHO 21 FC Levamos a sério as nossas
responsabilidades, no que diz respeito à sua informação pessoal. Recolhemos e utilizamos os seus dados
pessoais apenas quando são fornecidos diretamente por si e com o seu consentimento para avaliar o
interesse que demonstra pelos nossos serviços ou pelos conteúdos do site, gerir a sua conta online,
validar a sua participação nas nossas operações, processar os seus pagamentos, fazer com que os nossos
conteúdos sejam apresentados da forma mais adaptada a si e ao seu terminal e proteger o utilizador
contra eventuais ações fraudulentas.
Embora não procuremos, habitualmente, nenhum tipo de dados sensíveis dos utilizadores
(relacionados, por exemplo, com saúde/deficiências, raça/etnia, associativismo sindical, registo
criminal), se optar por nos fornecer esse tipo de dados, estará a autorizar-nos explicitamente para o
tratamento dessa informação, de acordo com esta Política de Privacidade e as disposições legais em
vigor. O acesso aos seus dados pessoais é permitido apenas aos nossos colaboradores para a finalidade
acima descrita. Solicitamos também a estes colaboradores que ajam sempre em conformidade com as
leis aplicáveis em matéria de proteção de dados pessoais e que prestem especial atenção à
confidencialidade desses dados, havendo um contrato prévio de confidencialidade com estes.
Se, por algum motivo, transferirmos os seus dados pessoais para fora da União Europeia, tomaremos
medidas com o objectivo de garantir que os seus direitos de privacidade continuem a ser protegidos
como definido por esta Política de Privacidade e as disposições legais em vigor. Apenas procederemos à
divulgação dos seus dados pessoais se a mesma nos for solicitada por lei, no sentido de colaborarmos
com ordens judiciais competentes e com os procedimentos legais em curso. Somos obrigados, por lei, a
manter os seus dados pessoais, quando nos são fornecidos no âmbito de uma transação comercial,
durante o tempo necessário ao cumprimento das nossas obrigações estatutárias e contratuais e de
acordo com o nosso legítimo interesse. Faremos o possível para garantir que os seus dados pessoais
sejam guardados e atualizados. No entanto, deverá informar-nos de qualquer alteração aos seus dados

pessoais, de modo a garantir a respectiva atualização.
Para saber quais os dados pessoais que mantemos, ou caso os queira alterar ou remover da nossa base
de dados, por favor envie um email para meusdados@escoladefutebolsonho21.pt .
Os seus dados pessoais são mantidos em bases de dados que se encontram em servidores seguros por
nós domiciliados ou no nosso Prestador de Serviços. Em alguns casos, e principalmente por motivos
técnicos, estas bases de dados podem ser armazenadas em servidores situados fora do país (incluindo
fora da União Europeia) a partir do qual os dados foram inicialmente introduzidos. Nestes casos, e se os
países para o qual os seus dados são transferidos não estão sujeitos a um regime de proteção de dados
pessoais tão rigoroso como o que é descrito na presente Política de Privacidade, tomamos medidas
adaptadas para nos certificarmos de que os seus dados são processados em conformidade com as
condições descritas nesta Política de Privacidade.
Devido à natureza da Internet, não podemos garantir a segurança das informações que nos sejam
transmitidas por si via Internet. Nenhuma transmissão de dados feita pela Internet pode ser tida como
totalmente segura. No entanto, o nosso objetivo é o de conservar sempre os seus dados pessoais da
forma mais segura e protegida. Neste sentido, utilizamos diversas tecnologias (incluindo medidas a nível
técnico e organizacional) para evitar ao máximo qualquer alteração ou perda dos seus dados ou
qualquer acesso não autorizado aos mesmos.
Reservamo-nos o direito de transferir informação (incluindo os seus dados pessoais) a um terceiro, na
eventualidade de uma venda, fusão, aplicação de processo de recuperação de empresa ou insolvência
ou transferência de todos, ou de substancialmente todos, os bens da nossa empresa, sob a condição de
esse terceiro concordar em aderir aos termos desta Política de Privacidade e se apenas utilizar os seus
dados pessoais com o propósito com que nos foram por si disponibilizados.
Poderemos vir a recolher informação sobre a forma como os visitantes utilizam este site, apenas para
melhorar os nossos serviços. Não utilizaremos a informação obtida nestes termos para a identificação
de qualquer indivíduo. Apenas a utilizaremos para compreender melhor os nossos utilizadores e
determinar tendências, páginas mais populares, etc., no conjunto de utilizadores do site.
Quaisquer alterações a esta Política de Privacidade serão publicadas neste site, de modo a que esteja
sempre a par da informação que recolhemos, como a utilizamos e, caso existam, em que circunstâncias
a disponibilizamos. Se, a qualquer momento, decidirmos usar os seus dados pessoais de forma
significativamente diferente à definida nesta Política de Privacidade, ou que não a divulgada por si no
momento em que foi recolhida, iremos notificá-lo por email e poderá escolher se pretende ou não que
utilizemos a sua informação de uma nova forma.
Não lhe enviaremos comunicações comerciais não solicitadas, nem iremos contactá-lo para marketing
directo. No entanto, entraremos em contacto consigo quando for necessário para o correcto exercício
das nossas obrigações e actividade profissional.

DECLINAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Sem garantia

Este Web site e todos os conteúdos são fornecidos com falhas inerentes, numa base de conforme
apresentado e conforme disponível, declinamos todas as garantias, expressas ou implícitas, incluindo as
garantias de que o Web site e todo o conteúdo não possui defeitos, vírus e que pode funcionar
ininterruptamente, de que irá ao encontro das necessidades do utilizador ou de que os erros serão
corrigidos, e as garantias implícitas de que o Web site e todo o conteúdo é comercializável, de qualidade
satisfatória, preciso, ideal para uma finalidade ou necessidade particular ou não ilícito, excepto se tais
garantias implícitas não puderem ser legalmente excluídas. Nenhuma informação fornecida no site

www.escoladefutebolsonho21.pt, pelos seus afiliados ou respectivos colaboradores ou agentes
autorizados, deverá criar uma garantia ou expandir o âmbito de qualquer garantia que não seja possível
declinar segundo a lei aplicável. A utilização deste Web site por parte do utilizador é feita por sua conta
e risco, a SONHO 21 FC não possui qualquer obrigação de fornecer ao utilizador qualquer suporte,
correcções de erros, actualizações e/ou melhorias ao Web site e a todo o conteúdo. Algumas jurisdições
não permitem a exclusão de garantias implícitas, portanto as exclusões acima poderão não se aplicar a
si.
Limitação de responsabilidade
SONHO 21 FC não será responsável por quaisquer danos resultantes de, ou em ligação com o Website,
independentemente da forma da acção.
Alterações no(s) Web site(s)
Poderemos alterar ou descontinuar qualquer aspecto, serviço ou função do Web site a qualquer
momento, incluindo, mas sem limitação, a eliminação por completo de todo o conteúdo.

As informações contidas neste site excluem toda e qualquer garantia, em especial contra a violação do
direito de propriedade. não sendo também responsável pelo conteúdo de sites cujas hiperligações estão
contidas neste site, nem dos sites que incluem hiperligações para este site.
Social buttons
Durante a sua visita ao nosso site, esses botões não transmitem nenhuma informação às redes sociais,
sem intervenção do utilizador. Antes de poder usar esses botões, o utilizador deve ativá-los por meio de
um clique. Depois da ativação, o sistema estabelece uma ligação direta com o servidor da rede social
escolhida.
Assim que o utilizador clica no botão, a rede social selecionada pode recolher dados,
independentemente de o utilizador fazer parte ou não dessa rede social. Se o utilizador faz parte dessa
rede social, essa rede pode associar a visita do utilizador ao nosso site e à conta de utilizador dessa rede
social.
O utilizador deve ter em conta que não dispomos de nenhuma influência sobre o volume de dados
recolhidos pelas redes sociais através desses botões. Para conhecer o volume de dados recolhidos e a
finalidade da recolha, as modalidades de tratamento e de utilização das informações pelas redes sociais,
bem como os direitos e possibilidades de parametrização de que o utilizador dispõe para proteger a sua
privacidade, pedimos-lhe que leia as menções relativas à proteção dos dados publicados pelas redes
sociais.
No nosso site poderá vir a encontrar links para uma ou mais das seguintes redes sociais:
Facebook, explorado por Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").
Para mais informações sobre a política do Facebook relativa à proteção de dados de caráter pessoal, por
favor consulte o site http://www.facebook.com/policy.php.
Twitter explorado por Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA.
Encontrará as normas de conduta do desenvolvedor no seguinte
endereço https://dev.twitter.com/overview/terms/agreement-and-policy. Para mais informações sobre
a política do Twitter relativa à proteção de dados de caráter pessoal, por favor consulte o
site https://twitter.com/privacy?lang=pt.
Linkedin é explorado por LinkedIn Ireland Attn: Privacy Policy Issues Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2
Irlande. Encontrará a lista e um resumo dos plugins sociais do Linkedln no seguinte
endereço https://developer.linkedin.com/. Para mais informações sobre a política do Linkedln relativa à
proteção de dados de caráter pessoal, por favor consulte o
site https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Web services externos
Poderemos vir a recorrer ao uso de web services externos no nosso Website para exibir conteúdo nas
nossas páginas web. Por exemplo, para disponibilizar imagens, vídeos e realizar sondagens. Nestes
casos, tal como com os social buttons, não podemos impedir a recolha de informação sobre a utilização
dos nossos visitantes aquando do seu acesso as estes conteúdos incorporados no nosso website.
Comunicações via Email
Para aferir a pertinência das nossas comunicações poderemos vir a usar tecnologias de monitorização

para determinar se os nossos visitantes leram, clicaram em links ou reencaminharam determinadas
comunicações através de email por nós enviados. Em caso de desacordo com esse modo de proceder os
nossos utilizadores devem reverter a sua subscrição (unsubscribe) dado que não é possível enviar estes
emails sem estes mecanismos de monitorização ativos. Os subscritores registados podem atualizar as
suas preferências de comunicação a qualquer momento contactando-nos através do formulário de
email que se encontra no menu “contactos”, ou podem cancelar a sua subscrição, seguindo as
instruções no email de comunicação por nós enviado para o seu endereço eletrónico.

FICHA TÈCNICA
Denominação comercial: SONHO 21 FUTEBOL CLUBE
Sede: imapark - 2, 2910-283 Setubal
Número de Contribuinte: 510.340.709
Números de telefone: 938.095.268
Endereço e-mail: info@escoladefutebolsonho21.pt

POLÍTICA DE COOKIES
ESTA POLÍTICA DE COOKIES DESTINA-SE A AJUDAR O UTILIZADOR A COMPREENDER OS DADOS QUE
RECOLHEMOS, COMO OS RECOLHEMOS, O MOTIVO PARA O FAZERMOS E O QUE FAZEMOS COM
ESSES DADOS. ESTE ASSUNTO É IMPORTANTE E ESPERAMOS QUE O LEIA ATENTAMENTE.
Este website poderá utilizar cookies. Utilizamos cookies para personalizar conteúdos, fornecer
funcionalidades de redes sociais e analisar o nosso tráfego em qualquer dos sites. Se clicar apenas no
botão Ok ou em algum outro link do site, está automaticamente a consentir a utilização dos cookies.
Os cookies são pequenos ficheiros de texto que podem ser utilizados por websites para tornar a
experiência do utilizador mais eficiente.
A lei diz que podemos armazenar cookies no seu dispositivo se forem estritamente necessários para o
funcionamento deste site. Para todos os outros tipos de cookies precisamos da sua permissão.
Este site poderá utilizar diferentes tipos de cookies. Alguns cookies são colocados por serviços
independentes que aparecem nas nossas páginas. Para mais informações, leia a nossa politica de
cookies. O seu consentimento aplica-se aos seguintes domínios: www.escoladefutebolsonho21.pt.

Termos e Condições de Uso

Caro(a) Utilizador(a)
Os presentes termos e condições de uso estabelecem as regras e obrigações para o acesso e
utilização do sítio da internet www.escoladefutebolsonho21.pt. Sugerimos que leia a nossa
Política de Privacidade, acerca das regras de conduta O SONHO XXI Futebol Clube (doravante
“O SONHO 21 FC ou “O SONHO XXI”) online.
1. ACEITAÇÃO
1.1. O SONHO 21 FC disponibiliza – lhe os conteúdos de texto, comentários, mensagens,
informação, gráficos, fotografias, artigos informativos ou de opinião, ilustrações, software, áudio
e vídeo constantes do Website na condição da aceitação, sem quaisquer reservas, condições
ou modificações, dos presentes termos e condições de utilização.
1.2. Os Conteúdos e as páginas Web disponíveis nos Websites sob o domínio www. SONHO
XXI.pt são geridas pelo SONHO 21 FC.
1.3. O SONHO 21 FC reserva-se o direito de alterar, editar ou suprimir, na totalidade ou em
parte, as presentes Condições e bem assim de estabelecer novas condições de uso. Tais
alterações ou aditamentos às Condições produzirão efeitos após a sua divulgação no Website.
1.4. Poderá, a qualquer momento, ler a versão atualizada das Condições, clicando em “Termos
e Condições de Uso”.
POR FAVOR LEIA ATENTAMENTE OS PRESENTES TERMOS E CONDIÇÕES. O ACESSO
AO WEBSITE OU A UTILIZAÇÃO QUE FAÇA DOS CONTEÚDOS CONSTITUI A SUA
ACEITAÇÃO DAS PRESENTES CONDIÇÕES.
2. USO DOS CONTEÚDOS
2.1. Poderá utilizar os Conteúdos exibidos ou divulgados no Website, para fins exclusivamente
pessoais, através da Internet, nos demais termos constantes destas condições.
2.2. Fica estritamente vedada qualquer modificação, cópia, distribuição, transmissão,
publicação, licença ou criação de conteúdos ou trabalhos que se baseiem ou que integrem os
Conteúdos.
SONHO 21 FC PODERÁ, A QUALQUER MOMENTO E POR SUA ÚNICA CONVENIÊNCIA,
ALTERAR, SUSPENDER OU DESCONTINUAR QUALQUER DOS CONTEÚDOS
DISPONIBILIZADOS NO WEBSITE, SEM NECESSIDADE DE AVISO PRÉVIO E SEM QUE
DAÍ DECORRA QUALQUER OBRIGAÇÃO DE INDEMNIZAR TERCEIROS.
3. REGISTO PRÉVIO DO UTILIZADOR
3.1. Como condição para utilização de certas funcionalidades do Website nele indicadas,
deverá registar-se previamente introduzindo o seu nome completo, e-mail e password e outras
informações adicionais, em conformidade com as demais indicações dadas no Website, na
funcionalidade de registo.
4. CONDIÇÕES GERAIS DE VENDAS DE BENS OU SERVIÇOS

4.1. CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
4.1.1. Os contratos são celebrados através do Website por via eletrónica, em língua portuguesa
ou inglesa, consoante a preferência do utilizador.
4.1.2. SONHO 21 FC conservará em arquivo o número de encomenda e o nome do cliente pelo
período de 12 meses após a realização da encomenda, dados a que o cliente poderá aceder
mediante o envio os contatos SONHO 21 FC, naquele período.
4.2. IDENTIDADE E CONTACTO DO FORNECEDOR; CARATERÍSTICAS ESSENCIAIS DOS
BENS OU SERVIÇOS
4.2.1.A identidade do fornecedor e o respetivo endereço bem como, as características
essenciais dos bens ou dos serviços colocados em venda e o respetivo preço, são
disponibilizados no Website.
4.3. CORRECÇÃO DE ERROS NA ORDEM DE ENCOMENDA
4.3.1. Eventuais erros do cliente na sua ordem de encomenda só podem ser corrigidos se esta
ainda não tiver sido expedida, através dos contatos do SONHO 21 FC. A correção pretendida
apenas será considerada validamente solicitada após confirmação por escrito do SONHO XXI
da sua receção.
4.4. DESPESAS DE EXPEDIÇÃO
4.4.1. A entrega das encomendas está sujeita ao pagamento pelo cliente das despesas de
expedição que se mostrem em vigor na altura da encomenda e tendo em conta o método de
transporte e peso da encomenda.
4.4.2. Os preços de expedição incluem IVA à taxa legal aplicável.
4.4.3. No caso de expedições para países que não pertençam à União Europeia, ficam as
mesmas sujeitas ao pagamento das Taxas Aduaneiras que sejam determinadas pelo país de
destino, cujo pagamento é da exclusiva responsabilidade do cliente. Em caso de reenvio para o
SONHO 21 FC da encomenda por falta de pagamento pelo cliente das Taxas Aduaneiras pelas
quais o cliente é responsável, este suportará as despesas de reenvio.
4.5. MODALIDADES DE PAGAMENTO E DE ENTREGA OU EXECUÇÃO
4.5.1. Dependendo do tipo de produto/serviço/conteúdo encomendado, será disponibilizado o
seguinte meio de pagamento: Multibanco.
4.5.2.Os produtos serão entregues por correio ou por transportadora no endereço indicado pelo
cliente aquando da realização da encomenda. Os serviços e conteúdos serão prestados da
forma adequada à sua natureza.
4.5.3. Caso os produtos não sejam rececionados e por essa razão sejam devolvidos ao
SONHO 21 FC, advertimos que poderá o cliente proceder ao levantamento dos produtos objeto
da encomenda na SECRETARIA DO SONHO 21 FC, no prazo máximo de 60 dias, nos dias
úteis entre as 9 horas e as 18 horas, desde que apresente a respetiva nota de encomenda e
documento de identificação válido. Em alternativa, poderá no mesmo prazo contactar por
escrito o SONHO 21 FC comunicando a morada para a qual pretende que os produtos em
questão sejam reexpedidos, procedendo à prévia liquidação, através dos meios de pagamento
indicados na cláusula 4.5.1 supra, dos custos de envio cuja estimativa lhe será dada, e
apresentando a nota de encomenda e documento de identificação válido. Findo o referido
prazo máximo de 60 dias, o SONHO 21 FC considerará os produtos abandonados pelo cliente,

reservando-se a faculdade de os destruir ou dar o destino que entender. Advertimos ainda que
os prazos de garantias dos produtos reexpedidos podem estar expirados, na medida em que os
mesmos começam a contar do momento da primeira expedição pelo SONHO 21 FC, para a
morada indicada pelo cliente, pelo que o SONHO 21 FC declina toda e qualquer
responsabilidade por qualquer defeito ou desconformidade que os produtos possam
eventualmente ter.
4.6. DIREITO DE RESOLUÇÃO
4.6.1.O cliente poderá resolver o contrato sem pagamento de indemnização e sem
necessidade de indicar o motivo, no prazo de 14 dias a partir da receção pelo cliente do
produto.
4.6.2. O direito de resolução previsto no número anterior deverá ser exercido através do envio
ao SONHO 21 FC, no prazo previsto no número anterior, de carta registada com aviso de
receção, comunicando a vontade de resolver o contrato.
4.6.3. O direito de resolução apenas será válido e eficaz se o cliente restituir os produtos no
prazo máximo de 30 dias a contar da sua receção, nas exatas condições originais em que
foram expedidos para a morada indicada pelo cliente e mediante entrega de cópia do
comprovativo de compra.
4.6.4. A devolução dos serviços contratados, dado o seu carácter efémero, apenas será aceite
no prazo de 24h a partir da data do envio da confirmação da encomenda pelo SONHO 21 FC,
se nesse período não tiver decorrido a prestação do serviço.
4.6.5. O cliente não pode exercer o direito de livre resolução nos contratos cujos bens
adquiridos tenham sido personalizados e, bem assim, nos contratos cujos bens ou serviços
adquiridos, pela sua natureza, não possa ser restituída.
4.6.6. Quando o direito de livre resolução tiver sido exercido pelo cliente nos termos do acima
exposto, o SONHO 21 FC efetuará o reembolso dos montantes pagos pelo cliente pelo meio
que entender mais adequado. Caso o SONHO 21 FC pretenda efetuar o reembolso por meio
de transferência bancária, o cliente deverá, para o efeito, indicar o seu NIB (Número de
Identificação Bancária) ao SONHO 21 FC.
4.7. PRAZO DE VALIDADE DA OFERTA OU PROPOSTA CONTRATUAL
4.7.1. As ofertas ou propostas contratuais disponibilizadas pelo SONHO 21 FC são válidas até
à confirmação da encomenda pelo SONHO 21 FC.
5. OBRIGAÇÕES DO UTILIZADOR
Como condição da utilização permitida nestas Condições, o Utilizador obriga-se a respeitar o
seguinte:
a) Respeitar os direitos do SONHO 21 FC e de terceiros.
b) Não atentar contra os bons costumes e respeitar todas e quaisquer disposições legais,
fazendo uma correta e adequada utilização Website, com estrito respeito das presentes
condições que leu, compreende e aceita na íntegra e sem quaisquer reservas;
c) Não modificar o software de forma nenhuma, nem usar formas modificadas do software,
designadamente com o objetivo de obter acesso não autorizado aos Conteúdos ou a qualquer
conteúdo reservado.
6. PROPRIEDADE INTELECTUAL

6.1. Todos os direitos de propriedade industrial e intelectual do Website são sub-contratados
pelo SONHO 21 FC, sendo este responsável pela inserção dos conteudos.
6.2. O Utilizador reconhece que os Conteúdos estão protegidos pelos direitos de autor e
conexos e demais legislação aplicável, pertencentes ao SONHO 21 FC.
6.3. SONHO 21 FC não tolerará quaisquer infrações de direitos de propriedade intelectual,
industrial ou direitos de personalidade e/ou propriedade alheios.
7. POLÍTICA DE PRIVACIDADE
O SONHO 21 FC obriga-se a salvaguardar a privacidade online do Utilizador. A política de
privacidade do SONHO 21 FC está disponível em, http://escoladefutebolsonho21.pt (” Política
de Privacidade “), que faz parte integrante das presentes Condições.
8. GARANTIAS DO SONHO XXI
8.1. O SONHO 21 FC não garante de forma nenhuma que:
i) Os Conteúdos, os Bens ou Serviços preencham ou sejam aptos a preencher quaisquer
necessidades ou expectativas do Utilizador;
ii) Qualquer erro existente no software venha a ser, obrigatoriamente, corrigido;
8.2. Nenhum conselho ou informação obtida pelo Utilizador através dos Conteúdos e/ou do
Website criará qualquer garantia que não esteja expressa nestas condições.
8.3. O Website é uma rede pública de comunicações eletrónicas suscetível de utilização por
vários utilizadores, e como tal, sujeitas a sobrecargas informáticas, pelo que o SONHO 21 FC
não garante a prestação sem interrupções, perda de informação ou atrasos em tais situações
ou de força maior.
8.4 A informação que o SONHO 21 FC recolhe, no Website, é informação anónima. Esta
informação é processada para ajudar a melhorar o conteúdo dos nossos websites, para
adaptá-los aos nossos visitantes e para sabermos mais acerca deles e da forma como os
mesmos são utilizados. Ao fazê-lo, o SONHO 21 FC pode utilizar tecnologia de controlo
(cookies) para reunir informação anónima, como por exemplo tipo de navegador Internet,
sistemas operativos e a data e hora do acesso. O O SONHO 21 FC não recolhe nenhuns
Dados Pessoais a não ser que os mesmos sejam fornecidos pelo Utilizador de forma
específica, voluntária e consciente.

9. RESPONSABILIDADE
9.1. O SONHO 21 FC será responsável por prejuízos sofridos pelo Utilizador que decorram
diretamente do incumprimento ou do cumprimento defeituoso de obrigações do SONHO 21
FC, ao abrigo das presentes condições.
9.2. SONHO 21 FC não será responsável perante o Utilizador:
a) por quaisquer prejuízos sofridos pelo Utilizador e/ou por terceiros, resultantes do uso ou
impossibilidade do uso dos Conteúdos ou do Website, em virtude de atrasos, interrupções,
erros e suspensões de comunicações e perda de informação nessa sequência, que tenham
origem em fatores fora do seu controlo e não lhe sejam imputáveis, nomeadamente, quaisquer
deficiências ou falhas provocadas pela rede de comunicações ou serviços de comunicações
prestados por terceiros, pelo sistema informático, pelos modems, pelo software de ligação ou
eventuais vírus informáticos ou decorrentes do descarregamento (“download”) de ficheiros
infetados ou contendo vírus ou outras propriedades que possam afetar o equipamento terminal
do Utilizador, nomeadamente quando este não proceda à instalação do software adequado

para proteger o acesso, bem como em situações de sobrecarga imprevisível dos sistemas
informáticos.
b) por quaisquer prejuízos sofridos pelo Utilizador e/ou por terceiros que possam advir de
falhas técnicas de captação, visualização ou utilização que não sejam imputáveis ao SONHO
21 FC ou decorrentes de desatualizações dos Conteúdos;
c) por quaisquer prejuízos sofridos pelo Utilizador e/ou por terceiros que possam advir de
qualquer utilização não autorizada dos servidores do SONHO 21 FC e/ou de toda a informação
e dados ali alojados.
d) pela correção, atualidade ou veracidade da informação constante dos Conteúdos;
e) por quaisquer erros, deficiências ou inexatidões dos Conteúdos e por quaisquer danos que
quaisquer erros, deficiências ou inexatidões dos Conteúdos possam causar ao Utilizador.
10. COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES
10.1. Sem prejuízo de outras formas de comunicação previstas nas presentes condições, todas
as notificações efetuadas ao Utilizador no âmbito destas condições, incluindo eventuais
alterações às mesmas, serão efetuadas para o endereço de correio eletrónico indicado pelo
Utilizador no Registo. Caso o Utilizador pretenda contactar com o SONHO 21 FC, poderá
fazê-lo através dos contatos do SONHO 21 FC.
10.2. As notificações considerar-se-ão realizadas no dia útil imediatamente subsequente ao do
envio da notificação para o endereço de correio eletrónico indicado pelo Utilizador no Registo.
10.3. O Utilizador obriga-se a comunicar ao SONHO 21 FC qualquer alteração do e-mail indicado
no ato de registo. O incumprimento desta obrigação torna ineficaz face ao SONHO 21 FC
qualquer alteração de morada, considerando-se realizadas todas as notificações nos termos
previstos em 10.2.
11. RESOLUÇÃO
11.1.O SONHO 21 FC pode resolver as presentes Condições e fazer cessar o registo de
acesso do Utilizador e, bem assim, poderá remover de imediato qualquer comentário do
Utilizador em caso de incumprimento ou violação das presentes condições.
11.2.A resolução das condições e do registo de acesso do Utilizador opera decorridos 5 dias
após comunicação do SONHO 21 FC para o endereço de correio eletrónico do Utilizador, sem
prejuízo da faculdade do SONHO 21 FC remover de imediato qualquer comentário do Utilizador
que viole qualquer uma das obrigações assumidas pela Utilizador ao abrigo das presentes
condições. Neste caso, o Utilizador deve cessar de imediato toda e qualquer utilização que faça
do Website.
12. DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. Caso alguma das disposições das presentes condições seja declarada nula, ineficaz, ou
vier a ser anulada, tal não afetará a validade ou eficácia do restante clausulado, o qual se
manterá plenamente em vigor.
12.2. A todas as questões reguladas pelas presentes condições é aplicável a Lei Portuguesa.

