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1. Âmbito

1.1 Na Kaizen, valorizamos os nossos clientes e sentimos orgulho em fornecer os melhores
serviços de entretenimento disponíveis na indústria de apostas. A Empresa obtém certas
informações pessoais identi�cáveis para facilitar o nosso relacionamento e oferecer a
melhor experiência de jogo possível. O objetivo desta Política de Privacidade é poder
explicar as nossas práticas na recolha, utilização e partilha de informações e Cookies sobre
o cliente. Adotamos políticas e procedimentos adicionais descritos nos nossos Termos e
Condições e na nossa página de Segurança. Esta Política de Privacidade   aplica-se
independentemente do acesso ao site ser feito através de um computador pessoal,
dispositivo móvel ou qualquer outra tecnologia ou dispositivo. Para os �ns desta Política, o
tratamento dos dados é feito pela Kaizen, situada no Flat B8, no Atrium West Street, em
Msida MSD, Malta com o número de registo da empresa 43209 (a 'Kaizen'). Se tiver alguma
dúvida, entre em contato com a Kaizen através do email dpo-o�ce@betano.pt.

2. Tipos e uso da informação que recolhemos

 

 
Finalidades do
processamento
dos seus dados

Dados pessoais
envolvidos

Possíveis
consequências
da recusa em
fornecer os
dados pessoais

Base legal para
processar os seus
dados

1

Registo Dados de identi�cação
pessoal;  Contactos;
Dados sobre Impostos;
Dados de Segurança
Social; Informações
Financeiras; Dados de
Ligação; Localização

Falha no
Registo

Desempenho do
Contrato /
Obrigações legais

2
Dados de
identi�cação
pessoal e
veri�cação do
contacto

Dados de identi�cação
pessoal; Atividade de
Jogo; Informações
Financeiras; Dados de
Segurança Social; Dados
de Ligação; Localização

Suspensão /
encerramento
da conta;
Impossibilidade
de iniciar
sessão;
Pedidos de

Obrigações
Regulamentares /
Legais

APOSTAS DESPORTIVAS APOSTAS AO VIVO CASINO JOGOS DE MESA REGISTAR ENTRARNOVO

Primeira Liga
Portugal

Liga dos Campeões - Jogos
Liga dos Campeões

Liga Europa - Jogos
Liga Europa
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levantamento
indisponíveis

3 Gestão de
Transações

Dados de identi�cação
pessoal; Informações
Financeiras

Suspensão /
encerramento
da conta;
Pedidos de
levantamento
congelados
e/ou
cancelados

Obrigações
Regulamentares /
Legais

4 Monitorização e
avaliação do
comportamento
dos jogos de azar
para prevenção
de crimes

Dados de identi�cação
pessoal;  Contactos;
Actividade do Jogo;
Dados sobre Impostos;
Dados de Segurança
Social; Informações
Financeiras

Suspensão /
encerramento
da conta;
Pedidos de
levantamento
indisponíveis

Obrigações
Regulamentares /
Legais

5 Monitorização e
avaliação do
comportamento
dos jogos de azar
para o
desenvolvimento
de negócio

Dados de identi�cação
pessoal;  Actividade de
Jogo; Informações
Financeiras; Dados de
Segurança Social; Dados
de Ligação; Localização

N / D Relatórios
internos e
desenvolvimento
de negócio

6 Monitorização e
avaliação do
comportamento
dos jogos de azar
para o ofertas
personalizadas,
bónus e interface
do utilizador

Dados de identi�cação
pessoal;  Actividade do
Jogo; Informações
Financeiras; Dados de
Segurança Social; Dados
de Ligação; Localização

Impossibilidade
de receber
ofertas e
bónus.
Experiência de
jogo não
personalizada

Consentimento

7 Comunicações
informativas,
boletins
informativos e
campanhas

Dados de identi�cação
pessoal; Contactos

Impossibilidade
de receber
newsletter e
campanhas
gerais de
marketing

Consentimento

8 Consultas,
Reclamações e
Resolução de
Problemas

Dados de identi�cação
pessoal;  Contactos;
Atividade de Jogo; Dados
de Ligação; Localização;
Informação Financeira

N/D Experiência
otimizada para os
nossos clientes e
resolução de
problemas

https://www.betano.pt/sport/futebol-americano/
https://www.betano.pt/sport/mma/
https://www.betano.pt/sport/snooker/
https://www.betano.pt/sport/basebol/
https://www.betano.pt/sport/ciclismo/
https://www.betano.pt/sport/golfe/
https://www.betano.pt/live-scores/
https://www.betano.pt/statistics/
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9 Reportando-se às
autoridades
reguladoras /
policiais

Dados de identi�cação
pessoal;  Atividade de
Jogo; Informações
Financeiras; Informações
de Segurança Social;
Dados de Ligação;
Localização; Informação
sobre Impostos

Suspensão /
encerramento
da conta

Obrigações
Regulamentares /
Legais

10 Promoções e
ofertas

Dados de identi�cação
pessoal;  Contactos

Impossibilidade
de receber
promoções e
ofertas
relevantes

Consentimento

11 Veri�cação de
solvência,
comparar a
precisão das
informações e
veri�cação com
terceiros

Dados de identi�cação
pessoal;  Atividade de
Jogo; Informações
Financeiras; Informações
de Segurança Social;
Dados de Ligação;
Localização

Potenciais
restrições no
uso do site em
casos de
detecção de
práticas ilícitas

Garantia de
exatidão e
natureza jurídica
das informações
fornecidas

12 Garantia de
Qualidade e
Formação
Pessoal por meio
de Gravação de
Chamadas e/ou
Apresentação de
Material
Educativo

Dados de identi�cação
pessoal;  Informações
Financeiras; Detalhes do
contrato; Atividade do
Jogo

Impossibilidade
de atendimento
ao cliente /
devolução de
chamada
telefónica

Optimização da
experiência para
os nossos clientes
e garantia de
qualidade dos
nossos serviços

 

3. Divulgação de informações pessoais

Não vamos vender, divulgar ou alugar as suas informações pessoais a entidades terceiras.
No entanto, podemos divulgar as suas informações pessoais a terceiros:

3.1 No caso de vendermos ou comprarmos qualquer negócio, ativos ou ações, poderemos
divulgar seus dados pessoais ao possível vendedor ou comprador de tais negócios, ativos
ou ações.

3.2 Se formos obrigados a divulgar ou partilhar os seus dados pessoais para cumprimento
de qualquer obrigação legal ou regulamentar, de modo a aplicar os nossos Termos e
Condições, ou para proteger os nossos direitos, propriedade ou segurança, ou dos nossos
clientes ou de outros.

3.3 De modo de cooperar com autoridades locais, bem como para investigar e processar
atividades ilegais e fraudulentas. Mantemos o direito de divulgar qualquer informação
sobre si às autoridades e outros o�ciais do governo, conforme a nosso critério,
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considerarmos necessário ou apropriado, em ligação com qualquer investigação de fraude,
ou outra atividade que seja ilegal. Em particular, essas autoridades são:

Autoridades de jogos de azar nos países em que operamos

Órgãos de governo do desporto (por exemplo, a FIFA)

 Agências de Combate à Lavagem de Dinheiro / Financiamento ao Terrorismo (AML /
CTF)

Organismos de aplicação da lei nos países em que operamos

Isto inclui a troca de informações com outras empresas e organizações (por exemplo,
bancos, instituições de crédito) dentro ou fora da UE para �ns de proteção contra fraudes e
redução do risco de crédito. Essas entidades podem usar as suas informações pessoais
para investigar e agir sobre essas violações de acordo com seus procedimentos.

3.4  Por �m, podemos divulgar certas informações pessoais a prestadores de serviços
terceirizados não a�liados, agentes ou contratados independentes que nos ajudam a
manter o nosso site e/ou fornecer outros serviços administrativos para nós (incluindo, mas
não limitado ao processamento e atendimento de pedidos, fornecimento de atendimento
ao cliente, manutenção e análise de dados, envio de comunicações a cliente em nosso
nome e coleta de inscrições, seleção de vencedores e cumprimento de prêmios para
concursos e outras promoções).Procuramos garantir que esses terceiros não a�liados não
usem as informações pessoais para qualquer outro propósito além de fornecer os serviços
administrativos pelos quais são responsáveis. Também celebramos contratos com esses
terceiros que os obrigam a atender aos padrões de privacidade exigidos por lei na
utilização das suas informações pessoais e usar as informações apenas para os �ns para
os quais lhes foram transmitidas.

Com o objetivo de cumprir os pontos descritos na seção 2 da política atual, as instituições,
da União Europeia, que podem receber os seus dados são:

Provedores de pagamento

AML / CTF e serviços anti-fraude

Provedores de plataforma

Provedores de serviços

3.5  Quando joga slots de casino desenvolvidos por provedores de casino (por exemplo,
NetEnt, Isoftbet etc), as suas políticas de privacidade também se aplicam. Por exemplo, a
política de privacidade da NetEnt pode ser encontrada aqui.

3.6  Não divulgaremos as suas informações pessoais com terceiros de fora da União
Europeia, em países onde não há um regime adequado de proteção de dados. No entanto,
no caso em que tal transferência de dados ocorra, tomaremos todas as medidas possíveis
para garantir que os seus dados sejam tratados com segurança, da mesma forma como
dentro da UE e de acordo com esta Política de Privacidade e com a legislação aplicável.
Além disso, atualizaremos a Política de Privacidade atual para re�etir a transferência de
dados entre fronteiras e as proteções relevantes para sua privacidade.

 

4. Duração da manutenção dos dados

https://www.netent.com/en/netent-privacy-policy-eu/
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4.1 É nossa política apenas reter as informações do cliente pelo tempo necessário para o
propósito para o qual foram originalmente obtidas, alinhado com os princípios de
Minimização de Dados e Limitação de Armazenamento. Para todos os efeitos abaixo, seus
dados serão retidos por um período mínimo de dez anos, após o término do relacionamento
com o cliente. Além disso, alinhamos a retenção de suas informações com possíveis
diferenciações decorrentes do exercício de seus direitos de privacidade de dados (consulte
a secção 6). No entanto, em alguns casos, algumas informações pessoais podem ser
mantidas além desse período de tempo devido a possíveis obrigações legais, propósitos de
interesse legítimo, etc. Tais motivos seriam questões relacionadas a:

Lavagem de dinheiro;

Tributação;

Proteção de Jogadores;

Lei civil;

Lei penal;

Quaisquer outras questões legais.

 

5. Direitos de proteção de dados

5.1  A qualquer momento, enquanto guardamos ou processamos os seus dados, tem os
seguintes direitos e pode enviar um pedido através da sua conta pessoal:

Direito de acesso -  tem o direito de aceder aos seus dados pessoais

Direito de reti�cação - tem o direito de corrigir os dados que guardamos sobre si que
sejam  imprecisos ou incompletos. Mais detalhes na seção 7 da política atual

Direito de apagar -  pode pedir que os seus dados sejam apagados dos nossos registos
e somos obrigados a satisfazer tal solicitação em determinadas circunstâncias

Direito a restrição de processamento -  tem o direito de solicitar a restrição do
processamento das suas informações pessoais e somos obrigados a satisfazer tal
solicitação quando certas condições se aplicam

Direito à portabilidade de dados -  tem o direito transferir os dados que temos sobre si
para outra organização

Direito de oposição - tem o direito de se opor a determinadas atividades de
processamento, sob certas condições

Direito de retirar o consentimento - quando a base legal para o processamento dos
seus dados, conforme estabelecido na secção 2 for 'Consentimento', tem o direito de
retirar o seu consentimento a qualquer momento através do nosso portal dedicado de
gestão de consentimento integrado na sua conta pessoal, sem afetar o legalidade do
processamento com base em tal consentimento antes da retirada.

5.2  Avaliaremos a sua solicitação e responderemos em relação ao andamento e ao
resultado da solicitação (concessão de solicitação, concessão parcial de solicitação,
rejeição de solicitação), o mais breve possível e, em qualquer um dos caso, no máximo de
até um mês a partir do pedido. No caso de o Kaizen recusar o seu pedido em relação aos
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Direitos de privacidade dos dados mencionados acima, justi�caremos a decisão. Tem o
direito de apresentar uma reclamação diretamente com a autoridade reguladora aplicável
(em Portugal, a Comissão Nacional de Proteção de Dados) e com o DPO (através dos
meios descritos no parágrafo 13 da política atual). 

5.3  Reservamos o direito de rejeitar pedidos excessivamente repetitivos, que exijam
esforços técnicos desproporcionais ou ter consequências técnicas desproporcionadas, que
arrisquem a privacidade de outras pessoas ou sejam extremamente impraticáveis.

 

6. Atualização de informações pessoais

6.1 Exceto em circunstâncias excepcionais, pode rever, atualizar ou apagar determinadas
informações pessoais, se for um utilizador registado do site, iniciando sessão e utilizando
as ferramentas fornecidas para editar tais informações. No entanto, determinados dados
são necessários para veri�car a legitimidade da conta e não podem ser excluídos,, como o
local e a data de nascimento, número de identi�cação e de contribuinte.

6.2 Pode obter uma cópia das suas informações pessoais através da sua conta pessoal.
Para sua proteção, será obrigado a fornecer provas de identidade para obter tais cópias.
Deve incluir informações adequadas para se identi�car a si mesmo e outras informações
relevantes que nos ajudem a resolver o seu pedido. Se deseja encerrar a sua conta, também
pode entrar em contato com o Apoio ao Cliente, ou pode ser feito através de sua conta
pessoal. Respeitamos os seus pedidos, a menos que tenhamos um motivo legítimo para
não excluir os seus dados.

 

7. Segurança

7.1  Proteger os seus dados é da máxima importância para a Kaizen e, nesse sentido,
esforçamo-nos constantemente para providenciar todos os meios possíveis para garantir a
segurança dos seus dados pessoais, a restrição de acesso não autorizado e/ou possíveis
alterações. Esses meios incluem medidas de segurança da informação consistentes com
as melhores práticas atuais para proteger a privacidade de nossos clientes. Essas medidas
incluem etapas técnicas, procedimento de monitorização e rastreo destinadas a proteger
os dados contra uso indevido, acesso ou divulgação não autorizada, perda, alteração ou
destruição. Para mais detalhes sobre como protegemos os seus dados pessoais, por favor
visite a nossa página dedicada à Segurança.

8. Per�l

8.1  Recolhemos os seus dados pessoais, incluindo comportamento transacional,
atividades e práticas de jogos de azar, cookies e informações de localização, entre outros,
para poder fornecer um serviço personalizado e adaptado às suas preferências. A atividade
de per�l permite-nos apresentar uma visão personalizada e uma melhor experiência no
nosso site.

8.2  A atividade de criação de per�s também nos permite detectar e relatar possíveis
comportamentos fraudulentos e violação de nossos Termos e Condições, práticas
potenciais de lavagem de dinheiro e comportamento responsável de jogos de azar, em
consonância com nossas obrigações regulatórias/legais de relatar esses incidentes às
autoridades relevantes.
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Para resumir o acima mencionado, a atividade de criação de per�l é considerada
necessária para as seguintes �nalidades:

Marketing: para poder receber ofertas personalizadas, boletins informativos e
campanhas gerais de marketing, além de uma experiência de jogo personalizada.

Jogo responsável: se o seu comportamento de jogo for considerado “em risco” e for
considerado viciado ou declarar que o é, a sua conta será fechada para sua própria
proteção, de acordo com nossos Termos e Condições.

Antifraude: se violar os nossos Termos e Condições (por exemplo, tendo duas (ou
mais) contas ativas no nosso site), a sua(s) conta(s) será(ão) fechada(s) e a sua
atividade de apostas será cancelada, de acordo com nossos Termos e Condições.

Anti-lavagem de dinheiro: se, de acordo com o seu per�l, a sua atividade for
considerada suspeita em termos de lavagem de dinheiro, a sua atividade será
informada aos órgãos competentes de aplicação da lei nos países em que operamos,
de acordo com nossos Termos e Condições.

 

9. Marketing Digital

9.1  Para poder fornecer ofertas personalizadas, promoções e materiais de marketing,
recolhemos os seus dados pessoais, incluindo comportamento transacional, atividades e
práticas de jogos de azar, cookies e informações de localização, entre outros. O uso de tais
serviços está ao seu critério exclusivo e o consentimento foi fornecido aquando do registo.
Pode fornecer este consentimento num momento posterior ou revogar o consentimento
existente para tais serviços, através do nosso portal dedicado integrado na sua conta
pessoal.

 

10. Endereço Protocolo Internet (IP)

10.1 Quando visita o site, registamos o endereço IP do dispositivo e as con�gurações do
navegador. O seu endereço IP é um endereço exclusivo que os dispositivos usam para se
identi�carem e comunicarem uns com os outros numa rede de computadores. As
con�gurações do navegador podem incluir o tipo de navegador usado, o idioma do
navegador e o fuso horário. Recolhemos essas informações para que possamos
personalizar sua experiência e rastrear o seu dispositivo em casos de uso indevido ou
ações ilegais relacionadas a visitas ou uso do serviço. Além disso, podemos usar o
endereço IP para detetar a sua localização (no nível da cidade).

 

11. Cookies

11.1 O que são os cookies?

Os cookies são pequenos �cheiros de texto, basicamente compostos por letras e números,
que �cam guardados no dispositivo do utilizador e que são gravados pelo navegador
sempre que visita um site. O nosso site utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes
(exemplo: etiquetas de pixel, web beacons, clear Gifs e JacaScript) para reconhecer o
navegador dos nossos utilizadores, analisar as preferências e tornar o nossos site melhor,
mais e�ciente e seguro para o utilizador.
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Nesta Política de Cookies, vamos referir-nos aos cookies e tecnologias semelhantes
apenas como “Cookies”. Pode encontrar mais informação sobre Cookíes, incluíndo como
pode geri-los e removê-los em www.ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm
ou www.allaboutcookies.org.

11.2 Tipos de Cookies

Cookies de Sessão/Permanentes. Os Cookies de Sessão são de utilização única e que são
apagados de forma automática no �nal da visita do utilizador, enquanto os Permanentes
�cam guardados no dispositivo do utilizador por um período prede�nido, após terminada a
visita do utilizador, permitindo-nos identi�car o respectivo browser na próxima visita, assim
como medir a e�cácia da presença publicitária.

Cookies de terceiros. Estes Cookies são colocados por terceiros no dispositivo do
utilizador, fornecendo informação sobre a actividade e os padrões do browser do utilizador
(exemplo: visitas a um site, páginas visitadas, links e publicidade em que carregou). Estes
Cookies pode determinar se os serviços de terceiros estão a ser utilizados, identi�car os
interesses do utilizador, ajustar a publicidade e permitir publicidade que seja relevante para
os utilizadores do site. De notar que estes Cookies respeitam a Política de Cookies de
terceiros, no que toca à gestão de dados pessoais, e o Nosso Site não assume qualquer
responsabilidade.

Cookies Essenciais ou Necessários. Estes Cookies são utilizados para fornecer ao
utilizador ferramentas ou serviços solicitados. Desactivar estes Cookies Essenciais pode
fazer com que estes serviços ou ferramentas deixem de estar disponíveis.

Cookies de Funcionalidade. Estes Cookies servem para utilizar as seleções e de�nições
dos nossos utilizadores, para guardar as preferências dos nossos utilizadores e reconhecê-
los quando regressam ao Nosso Site, e ainda para nos ajudar a personalizar o conteúdo e
saber as preferências do utilizador (exemplo: nome, idioma ou região).

Cookies de Performance/Análise. São Cookies que nos ajudam a entender como é que os
utilizadores usam o nosso Site, a recolher informação sobre o número de visitantes,
páginas visitadas e duração das visitas. Estes Cookies ajudam-nos ainda a medir a
performance das nossas campanhas promocionais e a optimizar a melhor experiência para
o utilizador.

Cookies de Publicidade Estes Cookies recolhem informação sobre a atividade online dos
nossos utilizadores e identi�cam interesses para que lhes possamos fornecer publicidade
relevante. 

11.3 De�nições dos Cookies

Qualquer utilizador pode decidir se aceita ou não os Cookies. Os utilizadores podem
con�gurar os seus browsers para que permitam Cookies em casos individuais, excluir a
aceitação de Cookies para todos ou apenas alguns casos e ativar a exclusão automática de
Cookies quando encerra o browser. Com estas de�nições, um utilizador pode aceder em
pleno ao Nosso Site, contudo as preferências terão de ser de�nidas manualmente em cada
visita e algumas funcionalidades podem não funcionar em pleno.

 

 

12. Alterações à nossa Política de Privacidade

http://www.ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm
http://www.allaboutcookies.org/
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12.1 Esforçamo-nos constantemente para rever e atualizar a nossa política de privacidade,
de modo a  abordar os possíveis requisitos legislativos e regulatórios, ao mesmo tempo em
que proporcionamos a proteção ideal para a sua privacidade. Qualquer atualização será
comunicada  através da página web atual.

13.1 Contate-nos

13.1  Se, a qualquer momento, acreditar que não aderimos às disposições estabelecidas
nesta Política de Privacidade ou a qualquer outro assunto relacionado com Privacidade dos
Dados, entre em contato conosco pelo e-mail dpo-o�ce@betano.pt. Por favor, esteja
informado de que o nosso responsável pela proteção de dados é o Sr. Panagiotis Skyrlas.
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