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POLÍTICA DE PRIVACIDADE

 Política de Privacidade e Cookies
Publicação: 24/05/2018

Introdução

Que Dados são Recolhidos e para que Efeito

Finalidades e Fundamentos para o Tratamento de Dados

Direitos do Titular dos Dados

Destinatários de Dados

Retenção dos seus Dados Pessoais

Processamento Automatizado

Protecção de Menores

Cookies

O que é um cookie? 

Um cookie é um texto curto enviado através do nosso navegador, registado no seu dispositivo quando visita um site. O
seu navegador web reenvia depois estes cookies para o site de origem em cada visita posterior, ou para outro site que
reconheça estes cookies. Utilizamos cookies por necessidades de navegação no nosso site, e para otimizar e
personalizar os nossos serviços, como permitir o carregamento mais rápido de páginas pelo facto de o conteúdo estar
guardado no seu navegador ou ajudando-nos a autenticá-lo para lhe oferecer conteúdos personalizados. Pode descobrir
mais sobre cookies e como os gerir em sites como www.allaboutcookies.org. 

No nosso site são usados diversos tipos de cookies e cada um tem o seu alvo específico. 

Cookies considerados como estritamente necessários  

Estes cookies permitem-lhe utilizar as principais funcionalidades do nosso site e aceder a zonas protegidas do site
(exemplo: aceder à sua conta). Sem estes cookies, o nosso site não pode funcionar normalmente. Estes cookies também
garantem a segurança do site para a Betclic e os seus utilizadores. Por exemplo, utilizamos Cookies de Identificação de
Sessão para monitorizar o tempo da sua ligação. É por isso que tem de ligar novamente ao fim de um determinado
tempo. De certo modo, usamos também um Cookie de Identificação permanente que regista o seu Nome de Utilizador

Registar Aceder

Ao utilizares este site, estás a consentir o uso de cookies. Sabe mais aqui. OK
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(mas não a sua palavra-passe) para facilitar as suas ligações seguintes ao preencher antecipadamente o campo "Nome
de Utilizador". 

Cookies Analíticos 

Estes cookies permitem-nos medir a frequência de utilização do site, para saber como este é usado e como os
utilizadores reagem a produtos propostos. Assim, os dados recolhidos permitem-nos melhorar o nosso site e a sua
experiência de navegação. Os dados recolhidos permanecem rigorosamente anónimos e sujeitos apenas a um processo
meramente estatístico. A este propósito, utilizamos o serviço de um terceiro: Google Analytics. Se não pretender que a
Google Analytics recolha ou utilize as suas informações, pode cancelar o seu registo diretamente através do nosso
browser na seguinte página da Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). 

Cookies Funcionais 

Estes cookies permitem-lhe personalizar a sua experiência no nosso site (por exemplo, lembrar-lhe que faça um primeiro
depósito, ou para o encaminhar para o seu universo favorito). Graças a estes cookies, também pode ser informado de
Ofertas Promocionais Específicas, dependendo do seu local de ligação. Podem igualmente proporcionar-lhe
funcionalidades que tenha solicitado pessoalmente. Poderemos utilizar um cookie para nos ajudar a encaminhar tráfego
entre servidores e, assim, medir os tempos de carregamento. Por vezes, também guardamos dados no seu navegador
ou no seu dispositivo para que as funcionalidades que utiliza sejam carregadas automaticamente e, desse modo,
respondam mais rapidamente. 

Cookies Publicitários 

Estes cookies são usados para apresentar anúncios relacionados com o seu centro de interesses durante a sua
navegação na internet. São usados também, entre outros fins, para limitar o número de vezes que é exposto à
visualização de um determinado anúncio e permitem medir a respetiva eficácia. Trabalhamos com editores de web,
anunciantes e prestadores de serviços para promover a Betclic noutros sites. A Betclic pode utilizar os seus dados de
navegação através de cookies geridos por um parceiro. Os dados recolhidos permanecem rigorosamente anónimos e
sujeitos apenas a um processamento meramente estatístico. Os banners exibidos são, deste modo, personalizados. 

Cookies e Identificadores de Dispositivo para Segurança de Transações 

Informamo-lo de que, ao fazer um depósito no site, a Betclic ou os prestadores de serviços que atuem em nome dela,
podem utilizar cookies ou recolher dados relativos ao seu dispositivo, particularmente necessários para reconhecer o
equipamento usado (caraterísticas técnicas do computador, pad, telefone…) para assim identificar e proteger transações
no mesmo (Prevenção do risco de fraude). São usados Cookies ou Identificadores de Dispositivo para este efeito. É
depois informado por um banner quando chegar à página da internet. Ao prosseguir a sua navegação no nosso site
aceita a recolha de dados e a criação do identificador. 

Como gerir os seus cookies 

De momento, não é tecnicamente possível ajustar as definições dos seus cookies nos nossos sites individuais, mas pode
gerir os seus cookies através do seu browser. Recomendamos que não bloqueie nem apague os seus cookies, pois isso
pode limitar a experiência de alguns dos sites que visitar. Os cookies podem ser, normalmente, alterados na secção
“Definições” no seu browser. A seguir pode encontrar mais informação sobre os browsers da internet mais populares:
Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari.

Segurança

Alterações na nossa Sociedade/Negócio

Alterações

Ao utilizares este site, estás a consentir o uso de cookies. Sabe mais aqui. OK
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Programa de Afiliados Recrutamento

5.6.45-0

        

A Bem Operations Limited é uma empresa registada em Malta com o número de empresa C70387, com sede registada em
Level 3, Tagliaferro Business Centre, Gaiety Lane, Sliema, Malta. É titular das licenças n° 001 e 004, emitidas pelo SRIJ –

Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, que a autoriza a desenvolver a atividade de exploração de apostas desportivas
à cota e de jogos de fortuna ou azar em Portugal.

Ao utilizares este site, estás a consentir o uso de cookies. Sabe mais aqui. OK
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