
POLÍTICA DE COOKIES 
Introdução 
A Tailor Ball - Events Solutions, Unipessoal Ldautiliza cookies para melhorar o 
desempenho do seu website e a sua experiência como visitante. Esta página 
procura explicar como o fazemos. 
No website da Say U Consulting, utilizamos cookies próprios 
(necessários/essenciais) e de terceiros. 
Os dados recolhidos pelos cookies necessários (essenciais) utilizados e colocados 
no website da Tailor Ball - Events Solutions, Unipessoal Ldapermitem analisar a 
utilização das nossas plataformas digitais, para assegurarmos que tudo funciona 
corretamente. São utilizados identificadores pseudonimizados que permitem 
acompanhar a navegação dos utilizadores. Estes identificadores ajudam, em muitos 
casos, a perceber o comportamento de utilização para garantir e melhorar o nível de 
serviço do website da Say U Consulting, mas não possibilitam à Tailor Ball - Events 
Solutions, Unipessoal Ldaidentificar o utilizador. 
Para além dos nossos cookies, o website da Tailor Ball - Events Solutions, 
Unipessoal Ldapermite a instalação de cookies de terceiros. Estes cookies 
permitem a recolha de dados que podem possibilitar às ferramentas de análise de 
terceiros a identificação dos utilizadores (por exemplo, através de endereços de IP). 
A qualquer momento, o utilizador pode configurar o seu navegador de internet 
(browser) para aceitar ou rejeitar novos cookies, bem como pode desativar cookies 
previamente armazenados no seu dispositivo. A rejeição de utilização de cookies no 
website Tailor Ball - Events Solutions, Unipessoal Ldapode limitar ou impossibilitar o 
acesso a algumas áreas e conteúdos ou limitar a receção de informação 
personalizada. 
O que são cookies? 
Um cookie é um pequeno ficheiro em formato de texto colocado no seu computador 
ou dispositivo móvel, através do navegador de internet, durante uma visita a uma 
plataforma digital, com a finalidade de armazenar, recuperar ou atualizar dados. 
Estes ficheiros permitem que a plataforma digital se «lembre» das ações e 
preferências do utilizador, nomeadamente do nome, da língua escolhida, do 
tamanho dos carateres e de outras definições de visualização; evitam que tenha de 
inserir o seu nome cada vez que acede; ou que seja necessário voltar a configurar a 
plataforma digital cada vez que a visita. 
A maioria dos cookies não recolhe informações que permitam identificar os 
utilizadores e limita-se a recolher informações de natureza mais geral, tais como a 
origem do utilizador que chega à plataforma digital ou a localização aproximada do 
utilizador. 
Como utiliza a Tailor Ball - Events Solutions, Unipessoal Ldaos cookies? 
A Tailor Ball - Events Solutions, Unipessoal Ldautiliza dois tipos de cookies, para fins 
diferentes: 

• Cookies necessários (essenciais); 
• Cookies funcionais. 

COOKIES NECESSÁRIOS: são necessários/essenciais para a navegação e são 
ativados automaticamente quando utiliza o nosso website. 
Exemplos de funcionalidades permitidas: 

• Lembrar do progresso da sua tarefa; 



• Conduzir análises para otimizar funcionamento; 
• Assegurar que o nosso website tem um aspeto consistente. 

COOKIES FUNCIONAIS: oferecem uma experiência mais personalizada e completa 
dos conteúdos da Say U Consulting, permitem guardar preferências e promover 
interações sociais, bem como analisar a utilização para otimização das plataformas 
digitais. 
Exemplos de funcionalidades permitidas: 

• Conduzir análises para otimizar funcionalidades; 
• Permitir que terceiros forneçam ferramentas de partilha social; 
• Permitir o envio de mensagens; 
• Analisar a utilização do nosso website para fornecer conteúdos mais 

relevantes. 
Todos os cookies ficam armazenados para sempre? 
Não, há cookies permanentes e cookies de sessão: 

• Cookies permanentes: ficam armazenados ao nível do navegador de internet, 
nos dispositivos de acesso do utilizador (computador, tablet e mobile), e são 
utilizados sempre que o utilizador faz uma nova visita às plataformas digitais. 
Geralmente, são utilizados para direcionar a navegação para responder aos 
interesses do utilizador, permitindo à Tailor Ball - Events Solutions, Unipessoal 
Ldaprestar um serviço mais personalizado; 

• Cookies de sessão: são temporários, permanecem nos cookies do seu 
navegador de internet até sair das plataformas digitais. A informação obtida 
permite identificar problemas e encontrar soluções para oferecer uma melhor 
experiência de navegação. 

Como posso alterar as minhas preferências? 
No início da sua navegação, terá oportunidade de escolher se o website da Tailor 
Ball - Events Solutions, Unipessoal Ldapode utilizar cookies funcionais e. A Tailor 
Ball - Events Solutions, Unipessoal Ldairá informar os terceiros que colocam cookies 
no seu website das preferências do utilizador. 
Posso desativar o uso de cookies? 
O utilizador pode optar por desativar os cookies que se encontrem no seu navegador 
de internet, através da respetiva ferramenta de gestão das definições. No entanto, 
ao desativar os cookies, o website da Tailor Ball - Events Solutions, Unipessoal 
Ldaterá um desempenho diferente, com menor nível de serviço. 
Se o utilizador o fizer em relação aos cookies essenciais que colocamos, a 
utilização do nosso website pode ficar prejudicada, por se verificar que os cookies 
que utilizamos são necessários para o seu funcionamento. 
Para modificar as suas definições ou desativar a utilização de cookies, pode seguir 
as instruções fornecidas no seu navegador de internet ou dispositivo (normalmente, 
localizadas em «Definições» ou «Preferências»). 
Última atualização: 24 de maio de 2018. 
Sobre o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD): Regulamento (UE) 
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à 



proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE 
(Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 4.5.2016). 
  
 

COOKIE TIPO DESCRIÇÃO 

_ga Google 
Analytics 

O Google Analytics permite uma análise demográfica e 
comportamental dos visitantes do website. 

_popupally Pop Up Este cookie faz aparecer um pop up de preenchimento de 
formulário para captação de emails, para envio de newsletter. 

_hide Hide O Hide é utilizado para apagar permanentemente a barra de 
Cookies, após a sua aceitação por parte de um utilizador. 



POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
A proteção da privacidade e dos dados pessoais é um compromisso da Tailor Ball 
A proteção da privacidade e dos dados pessoais constitui um compromisso fundamental da 
Tailor Ball - Events Solutions, Unipessoal Lda, para com o titular de dados pessoais (também, 
«titular») que utiliza o seu website. 
Com a aplicação do novo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), a partir de 
25 de maio de 2018, a Tailor Ball vem manifestar que se mantém fortemente empenhada e 
comprometida na proteção da privacidade e dos dados pessoais do respetivo titular que 
utiliza este website e procede, nessa medida, à atualização da sua Política de Privacidade, 
em conformidade com todos os princípios e normas da proteção de dados que sustentam o 
RGPD. 
No presente documento, procuramos explicar que dados pessoais recolhemos, para que 
finalidades os podemos usar, como os tratamos, com quem os partilhamos e durante 
quanto tempo os conservamos. 
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 
O novo RGPD estabelece as regras relativas ao tratamento, por uma pessoa, uma empresa 
ou uma organização, de dados pessoais relativos a pessoas na União Europeia (UE). 
O RGPD protege os dados pessoais independentemente da tecnologia utilizada para o 
tratamento desses dados, a proteção é neutra em termos tecnológicos, e aplica-se tanto ao 
tratamento automatizado como ao tratamento manual, desde que os dados sejam 
organizados de acordo com critérios pré definidos (por exemplo, por ordem alfabética). 
Também é irrelevante o modo como os dados são armazenados, num sistema informático, 
através de videovigilância, ou em papel; em todos estes casos, os dados pessoais estão 
sujeitos aos requisitos de proteção previstos no RGPD. 
Tratamento de dados pessoais, âmbito e alteração da Política de Privacidade 
Ao disponibilizar os seus dados pessoais à Tailor Ball, o titular de dados pessoais consente 
que os mesmos sejam tratados de acordo com a presente Política de Privacidade e com as 
regras e princípios constantes dos Termos e Condições deste website. 
A presente Política de Privacidade aplica-se aos dados que tenham sido diretamente 
fornecidos pelo respetivo titular ou recolhidos em acessos do titular ao website Tailor Ball. 
Assim, alerta-se para que o website Tailor Ball possui links (hiperligações) para outras 
plataformas digitais e remete para conteúdos de terceiros que não estão abrangidos pela 
Política de Privacidade da Tailor Ball, pelo que é aconselhável que sempre que o titular de 
dados pessoais navegue nessas plataformas se informe do conteúdo das respetivas políticas 
de privacidade, bem como dos termos e condições aplicáveis. 
A Tailor Ball reserva-se o direito de alterar a sua Política de Privacidade, pelo que 
aconselhamos a consulta regular do presente documento, bem como dos Termos e 
Condições do website Tailor Ball. Caso a Política de Privacidade seja alterada, colocaremos 
um aviso nas nossas plataformas digitais. 
Que tipo de informação é que a Tailor Ball recolhe? 
A Tailor Ball recolhe dois géneros de informação: informação pessoal e informação 
anónima. A informação anónima ocorre enquanto o titular de dados pessoais visita o 
website e tem como objetivo melhorar o funcionamento do mesmo, incluindo a gestão e a 
priorização de conteúdos. A informação pessoal é fornecida voluntariamente pelo titular de 
dados pessoais aquando do registo facultativo. Todos os dados recolhidos são processados 
de forma automática, sendo que a informação recolhida do titular de dados pessoais é 
encriptada e gerida com segurança avançada. 



O registo serve para o titular de dados pessoais aceder ao serviço de subscrição de 
newsletter da Tailor Ball e o preenchimento de formulário de mensagem para a equipa 
Tailor Ball. 
A Tailor Ball pode ter de tornar informação pessoal e anónima disponível a terceiros. Isto só 
acontecerá, contudo, nestas circunstâncias específicas: 

1. a) Com o consentimento expresso do titular de dados pessoais;b) Quando de boa-fé 
acreditamos ser requerido por lei;c) Quando de boa-fé acreditamos que decorre de 
estipulação contratual;d) Quando de boa-fé acreditamos ser necessário para 
proteger os nossos direitos ou propriedade; 

e) Quando há transmissão a algum sucessor ou comprador, numa fusão, aquisição, 
liquidação, dissolução ou venda de ativos. 
O consentimento do titular de dados pessoais não será requerido para divulgação nas 
situações referidas nas alíneas b) e e). Em qualquer situação, procuraremos notificá-lo na 
medida em que tal seja permitido por lei. 
O que são dados pessoais? 
Dados pessoais são informação relativa a uma pessoa identificada ou identificável. É 
considerada identificável a pessoa que possa ser identificada direta ou indiretamente. 
Também constituem dados pessoais o conjunto de informações distintas que podem levar à 
identificação de uma determinada pessoa. 
Exemplos de dados pessoais: 

• Nome e apelido; 
• Endereço de correio eletrónico; 
• Dados de localização (por exemplo, a função de dados de localização num 

telemóvel); 
• Cookies; 
• Som ou imagem. 

Quem é o titular de dados pessoais? 
O titular de dados pessoais é a pessoa singular a quem os dados dizem respeito e que 
utilizou o website Tailor Ball. 
Durante quanto tempo a Tailor Ball trata e conserva os seus dados pessoais? 
A Tailor Ball trata e conserva os seus dados pessoais conforme as finalidades para que os 
mesmos são tratados e apenas pelo período de tempo necessário para o cumprimento das 
finalidades que motivaram a sua recolha e conservação, e sempre de acordo com a lei, as 
orientações e as decisões da CNPD, ou, consoante o que for aplicável, até que exerça o seu 
direito de oposição, direito a ser esquecido ou retire o consentimento. 
Depois de decorrido o respetivo período de conservação, a Tailor Ball eliminará ou 
anonimizará os dados sempre que os mesmos não devam ser conservados para finalidade 
distinta que possa subsistir. 
Direitos do titular de dados pessoais 
O titular de dados pessoais tem direitos de informação, acesso e retificação ou apagamento 
de dados pessoais e o direito à portabilidade dos dados, ao direito de limitar ou opor ao 
tratamento dos seus dados, no âmbito e nos termos do RGPD e da demais legislação 
aplicável. 
O titular poderá retirar, a todo o tempo, o consentimento que tenha dado para o 
tratamento dos seus dados pessoais, no enquadramento do RGPD. A revogação do 
consentimento não afetará a licitude do tratamento dos dados pessoais que até aqui tenha 
sido efetuado, com base no consentimento que tenha previamente prestado. 



Este pedido pode ser efetuado através do endereço de email antonio.silva@tailorball.pt. 
Tem também o direito de apresentar reclamação relativamente ao tratamento dos seus 
dados dirigida à CNPD. 
A resposta aos pedidos deverá ser prestada, sem demora injustificada, no prazo de um mês 
a contar da receção do pedido, salvo se for um pedido especialmente complexo ou ocorrer 
em circunstâncias excecionais. Esse prazo pode ser prorrogado até dois meses, quando for 
necessário, tendo em conta a complexidade do pedido e o número de pedidos recebidos. 
No âmbito do seu pedido, poderá ser-lhe pedido que faça prova da sua identidade de modo 
a assegurar que a partilha dos dados pessoais é apenas feita com o respetivo titular. 
Transmissão de dados pessoais 
Os dados pessoais podem ser transmitidos a subcontratantes para que estes os tratem em 
nome e por conta da Tailor Ball. Neste caso, a Tailor Ball tomará as medidas contratuais 
necessárias para procurar garantir que os subcontratantes respeitam e protegem os dados 
pessoais do titular. 
Os dados podem também ser transmitidos a terceiros – entidades distintas da Tailor Ball ou 
dos subcontratantes ou entidades a quem os dados tenham de ser comunicados por força 
da lei, como a Autoridade Tributária, autoridades judiciárias, órgãos de polícia criminal, 
entre outras. 
Responsabilidade sobre website Tailor Ball e de terceiros 
Sobre a utilização e o tratamento de dados pessoais do website Tailor Ball, consulte, por 
favor, a Política de Cookies da Tailor Ball. 
A Tailor Ball não se responsabiliza pelo conteúdo acedido através de qualquer link que leve 
o titular de dados pessoais a navegar fora do website Tailor Ball e pelo tratamento de dados 
pessoais nestes efetuado, sempre que tais links sejam da responsabilidade de terceiros. Os 
sítios da internet e conteúdos de terceiros não são objeto da presente Política de 
Privacidade, pelo que aconselhamos que sempre que navegue nesses sítios procure e leia as 
políticas de privacidade, bem como os termos e condições aplicáveis. 
Quais os procedimentos de segurança que garantem a proteção dos seus dados? 
A Tailor Ball toma todas as precauções necessárias e legalmente exigidas no sentido de 
garantir a privacidade dos dados pessoais tratados e/ou transmitidos através das suas 
plataformas digitais. Estas precauções garantem a segurança online e offline dessa 
informação. 
Última atualização: 08 de junho de 2020. 
Sobre o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD): Regulamento (UE) 2016/679 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação 
desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de 
Dados) (JO L 119 de 4.5.2016). 
 
 



TERMOS E CONDIÇÕES 
Agradecemos a sua visita ao nosso website. Leia cuidadosamente os Termos e 
Condições apresentados nesta página. A utilização deste website representa a 
aceitação dos seguintes Termos e Condições. 
Política de Privacidade do Website 
Qualquer conteúdo ou dados pessoais que sejam enviados para o site da 
tailorball.pt estão sujeitos à Política de Privacidade da tailorball.pt. 
 Exatidão, integridade e a temporalidade de informação 
Ainda que sejam usados todos os meios ao nosso dispor para garantir a integridade 
da informação, não assumimos, em caso algum, a responsabilidade se a informação 
disponibilizada não for exata ou completa. 
Qualquer modificação que faça ao conteúdo disponibilizado nesta página web será 
efetuada por sua conta e risco, sendo, assim, responsável por tais alterações. 
Transmissão de Dados 
Qualquer conteúdo ou comunicação de dados não pessoais que nos envie através 
de correio eletrónico ou qualquer outro meio, contendo dados, questões, 
comentários, sugestões ou similares serão tratados como dados não confidenciais 
e sem direitos de propriedade. 
Toda e qualquer informação que nos envie ou que coloque no nosso website torna-
se propriedade da tailorball.pt e poderá ser usada em qualquer circunstância, 
incluindo a, divulgação, reprodução, transmissão, publicação, difusão e colocação 
de conteúdos na web. A tailorball.pt é totalmente livre de usar, para qualquer 
finalidade que considere oportuna (incluindo, mas não limitado a, desenvolvimento, 
produção, publicidade e marketing de produtos), as ideias, trabalhos criativos, 
invenções, desenvolvimento, sugestões, e conceitos em geral presentes em 
qualquer comunicação que nos envie. O uso destes conteúdos está isento de 
compensações monetárias à parte que disponibilizou a informação. 
Quando submete informação no website da tailorball.pt, garante, simultaneamente, 
que os conteúdos da mesma são da sua responsabilidade e não difamatórios, e que 
o uso por parte da tailorball.pt não violará quaisquer direitos de terceiros, nem a 
legislação aplicável. A tailorball.pt não é obrigada a usar a informação 
disponibilizada. 
Direitos de Propriedade Intelectual 
® Marca Registada por tailorball.pt. Todos os direitos reservados. 
Todos os direitos de autor e restantes direitos de propriedade intelectual inerentes 
aos textos, imagens e outros conteúdos em geral, partilhados neste website, são 
propriedade da tailorball.pt ou usados por esta com a autorização do respetivo 
proprietário. 
Está autorizado a navegar, a reproduzir extratos de conteúdos deste website através 
de impressão e a efetuar downloads para um disco rígido, com o objetivo de 
divulgação a outros indivíduos. Esta situação é apenas permitida sob a condição de 
respeitar os direitos de autor e outros direitos intelectuais, e desde que seja 
efetuada uma menção à marca acima descrita nessas reproduções. A reprodução 
total ou parcial do website para fins comerciais é proibida, assim como a sua 
alteração e incorporação em qualquer outro artigo, publicação ou website. 
Nenhum conteúdo deste website pode ser interpretado no sentido de concessão de 
uma licença, autorização ou direito para usar qualquer marca registada mencionada. 
O uso ou utilização incorreta ou abusiva da marca ou de quaisquer outros 



conteúdos deste website são expressamente proibidos, exceto na forma prevista 
nestes Termos e Condições. A tailorball.pt utilizará, ainda, todos os mecanismos 
legais para proteger e reforçar os seus direitos de propriedade intelectual. 
Links de acesso a outros websites 
No website da tailorball.pt poderá encontrar links de acesso a outros websites 
alheios à tailorball.pt, por isso, não será aceite tailorball.pt qualquer 
responsabilidade pelos conteúdos, exatidão, credibilidade e funcionalidades de 
websites pertencentes a terceiros. A disponibilização de tais links é efetuada de boa 
fé, não podendo a tailorball.pt ser responsabilizado pelas modificações que sejam 
efetuadas em websites. 
Aconselhamos que se informe e leia as informações legais e as Políticas de 
Privacidade de todos os website que visite. 
Garantias e Renúncia de Responsabilidade 
A forma como utiliza este website e os conteúdos nele presentes é exclusivamente 
da sua responsabilidade e risco. 
Garantias 
Este website é disponibilizado com os conteúdos e informações que nele constam 
atualmente. A tailorball.pt não oferece garantias de nenhum tipo, incluindo garantias 
ou compromissos de que o conteúdo desta página web esteja completo, que o 
acesso a esta página seja ininterrupto ou livre de erros, e que não contenha vírus. 
Não garante que o website seja seguro e que qualquer conselho ou opinião da 
tailorball.pt, adquirido através deste website seja totalmente fiável, pelo que a 
tailorball.pt não assume nenhum compromisso ou garantia sobre os aspetos 
mencionados. 
É importante que tenha em consideração que, em algumas jurisdições, é possível 
que não sejam admitidas exclusões de garantias implícitas, pelo que algumas 
destas exclusões podem não lhe ser aplicáveis. 
A tailorball.pt reserva-se no direito de, a qualquer momento e sem aviso prévio, 
restringir, suspender e/ou cancelar o acesso ao website ou a parte do mesmo e a 
qualquer funcionalidade presente nesta página. 
Responsabilidade 
A tailorball.pt e/ou qualquer outra entidade envolvida no processo de criação, 
produção e desenvolvimento deste website, não será responsável, em caso algum, 
por danos diretos e/ou indiretos, fortuitos, patrimoniais e/ou não patrimoniais, por 
danos emergentes e/ou lucros cessantes, ou quaisquer outros danos e/ou custos, 
resultantes do seu acesso, uso ou incapacidade de uso, da alteração ao conteúdo 
deste website, de qualquer outro website a que aceda através de um link existente 
neste website, causados por qualquer medida que possamos adotar, ou deixar de 
adotar, como consequência de uma mensagem eletrónica que nos possa ter 
enviado. 
A tailorball.pt não assume qualquer tipo de responsabilidade por perdas e/ou danos 
sofridos causados por vírus que possam afetar o seu computador, decorrente do 
acesso, uso ou download de conteúdos deste website. Se optar por efetuar 
downloads de conteúdos a partir deste website fá-lo-á por sua conta e risco. 
O usuário declara, assim, renunciar terminantemente à apresentação de qualquer 
reclamação contra a tailorball.pt e seus responsáveis, que possa resultar do uso ou 
acesso a esta página web. 
Atividades Proibidas 



Estão interditadas quaisquer atividades que sejam consideradas pela tailorball.pt 
como inapropriadas e/ou que sejam suscetíveis de serem ilegais de acordo com a 
legislação aplicável a esta página web, incluindo, mas não limitado a: 
Qualquer ato que possa consistir na violação de privacidade (incluindo o envio para 
este website de informações privadas sem o consentimento da pessoa em questão) 
ou de quaisquer outros direitos legais de pessoas físicas; 
Usar este website para difamar e/ou injuriar a tailorball.pt, os seus colaboradores, ou 
outras pessoas físicas e/ou coletivas, ou atuar de forma a desacreditar a reputação 
da tailorball.pt; 
Enviar para este website ficheiros que contenham vírus que possam causar danos à 
propriedade da tailorball.pt ou à propriedade de pessoas físicas; 
Colocar ou transmitir para este website qualquer conteúdo não autorizado, 
incluindo, mas não limitado a, conteúdos que causem, no nosso entendimento, 
danos ou prejuízos, ou, ainda, que violem os sistemas de segurança da tailorball.pt 
ou de terceiras pessoas, conteúdos que sejam difamatórios, racistas, obscenos, 
ameaçadores, de conteúdo pornográfico ou que se apresentem com conteúdos 
susceptíveis de serem qualificados como ilícitos em geral. 
Jurisdição e legislação aplicável 
O conteúdo e a informação da tailorball.pt contida nesta página web são 
disponibilizados unicamente para os usuários de Portugal. A tailorball.pt não 
assume que esse conteúdo e informação sejam apropriados ou disponíveis noutros 
países. 
O usuário desta página e a tailorball.pt aceitam sem reservas que qualquer 
diferendo ou litígio resultante do uso desta página web será regido pela lei 
portuguesa, convencionando-se como competente, com expressa renúncia a 
qualquer outro, o foro da comarca de Oeiras, Portugal. 
Cookies 
A tailorball.pt utiliza tecnologia de pesquisa através de Cookies. A Política da 
tailorball.pt no uso de cookies está definida na Política de Privacidade 
disponibilizada neste website. 
Atualizações Legais 
Reservamo-nos no direito de alterar esta Política de Privacidade. Por favor visite 
esta página com regularidade para rever a informação contida no website e 
eventuais informações novas. 
Copyright © tailorball.pt 
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