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POLÍTICA DE PRIVACIDADE

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

Introdução

Para efeitos desta política de privacidade ("Política de Privacidade"), o responsável
pelo tratamento dos dados é: BEM Operations Limited, sociedade registada em Malta
com o número de registo de sociedade C 70387 e com sede social em Level 3,
Tagliaferro Business Centre, High Street c/w Gaiety Lane, Sliema SLM 1551, Malta. 

Encarregado da Proteção de Dados: Se tiver alguma dúvida ou entender que
necessita de contactar o nosso Encarregado da Proteção de Dados (DPO), pode
fazê-lo enviando um e-mail para: privacy.team@betclicgroup.com. 

Betclic (“nós”, “nos”, “Betclic”), é um nome comercial do Grupo Empresarial Betclic
Everest (“Grupo”). A BEM Operations Ltd explora os sites www.betclic.pt, e todas as
variantes dos mesmos (o “Site” ou “Sites”), assim como a aplicação móvel,
m.betclic.pt, e todas as variantes da mesma (a “Oferta Móvel”). As sociedades
licenciadas de que o nome comercial Betclic faz parte, incluem qualquer sociedade
gestora de participações ou subsidiária, assim como qualquer entidade que esteja
associada e faça parte do Grupo. 

Compromisso da Betclic de jogador 

Possuímos medidas de segurança rigorosas concebidas para proteger os seus dados
pessoais e estamos empenhados em respeitar os direitos de privacidade dos
visitantes do nosso site e dos nossos clientes ("você", "seu", "lhe"). A informação que
se segue é prestada por nós para que os nossos visitantes online estejam
plenamente informados das nossas Políticas de Privacidade. Ao visitar os sites da
Betclic, reconhece que tem conhecimento das práticas descritas nesta Política de
Privacidade e Cookies e dos Termos e Condições. 

Tratamos os dados que nos fornece como estritamente privados, devendo estes ser
usados apenas por nós, por um membro do nosso Grupo ou por um terceiro
selecionado que cumpra os nossos elevados padrões de proteção de dados para
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gerir a conta que abriu connosco (“Conta”), para criar perfis de cliente, para garantir
a segurança do Site e para lhe permitir utilizar os nossos serviços 

A Betclic está empenhada em cumprir o Regulamento Geral de Proteção de Dados
2016/679 (o "RGPD"), assim como quaisquer outras regras e legislação nacionais
aplicáveis sobre a proteção de dados pessoais e comunicações eletrónicas aplicáveis
ao tratamento dos seus dados pessoais, que já se encontrem em vigor ou que
venham a entrar em vigor durante a vigência desta Política de Privacidade (definidas
conjuntamente como "Leis de Proteção de Dados"). Tenha presente que poderá
escolher se pretende ou não autorizar-nos a nós, a um membro do Grupo ou a um
dos nossos parceiros, a utilizar os seus dados pessoais para efeitos de marketing,
sem que a sua recusa venha a afetar os Serviços que lhe prestamos. 

Se pretender obter mais informações ou se tiver alguma dúvida relativa a questões
de privacidade ou confidencialidade, deverá contactar a nossa Equipa de
Privacidade. Por favor, dedique algum tempo à leitura atenta da nossa Política de
Privacidade.

Que Dados são Recolhidos e para que Efeito

Para efeitos desta política de privacidade ("Política de Privacidade"), o responsável
pelo tratamento dos dados é: BEM Operations Limited, sociedade registada em Malta
com o número de registo de sociedade C 70387 e com sede social em Level 3,
Tagliaferro Business Centre, High Street c/w Gaiety Lane, Sliema SLM 1551, Malta. 

Encarregado da Proteção de Dados: Se tiver alguma dúvida ou entender que
necessita de contactar o nosso Encarregado da Proteção de Dados (DPO), pode
fazê-lo enviando um e-mail para: privacy.team@betclicgroup.com. 

Betclic (“nós”, “nos”, “Betclic”), é um nome comercial do Grupo Empresarial Betclic
Everest (“Grupo”). A BEM Operations Ltd explora os sites www.betclic.pt, e todas as
variantes dos mesmos (o “Site” ou “Sites”), assim como a aplicação móvel,
m.betclic.pt, e todas as variantes da mesma (a “Oferta Móvel”). As sociedades
licenciadas de que o nome comercial Betclic faz parte, incluem qualquer sociedade
gestora de participações ou subsidiária, assim como qualquer entidade que esteja
associada e faça parte do Grupo. 

Compromisso da Betclic de jogador 

Possuímos medidas de segurança rigorosas concebidas para proteger os seus dados
pessoais e estamos empenhados em respeitar os direitos de privacidade dos
visitantes do nosso site e dos nossos clientes ("você", "seu", "lhe"). A informação que
se segue é prestada por nós para que os nossos visitantes online estejam
plenamente informados das nossas Políticas de Privacidade. Ao visitar os sites da
Betclic, reconhece que tem conhecimento das práticas descritas nesta Política de
Privacidade e Cookies e dos Termos e Condições. 

Tratamos os dados que nos fornece como estritamente privados, devendo estes ser
usados apenas por nós, por um membro do nosso Grupo ou por um terceiro
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selecionado que cumpra os nossos elevados padrões de proteção de dados para
gerir a conta que abriu connosco (“Conta”), para criar perfis de cliente, para garantir
a segurança do Site e para lhe permitir utilizar os nossos serviços 

A Betclic está empenhada em cumprir o Regulamento Geral de Proteção de Dados
2016/679 (o "RGPD"), assim como quaisquer outras regras e legislação nacionais
aplicáveis sobre a proteção de dados pessoais e comunicações eletrónicas aplicáveis
ao tratamento dos seus dados pessoais, que já se encontrem em vigor ou que
venham a entrar em vigor durante a vigência desta Política de Privacidade (definidas
conjuntamente como "Leis de Proteção de Dados"). Tenha presente que poderá
escolher se pretende ou não autorizar-nos a nós, a um membro do Grupo ou a um
dos nossos parceiros, a utilizar os seus dados pessoais para efeitos de marketing,
sem que a sua recusa venha a afetar os Serviços que lhe prestamos. 

Se pretender obter mais informações ou se tiver alguma dúvida relativa a questões
de privacidade ou confidencialidade, deverá contactar a nossa Equipa de
Privacidade. Por favor, dedique algum tempo à leitura atenta da nossa Política de
Privacidade.

Finalidades e Fundamentos para o Tratamento de Dados

Utilizamos os seus dados pessoais apenas para as seguintes finalidades: 

Assim que os seus dados pessoais nos são submetidos, devem ser mantidos de
forma segura na nossa base de dados e utilizados apenas para os fins para que
foram recolhidos, nomeadamente para (i) lhe prestar um serviços de jogos e apostas
e para (ii) cumprir as nossas obrigações legais resultantes dos regulamentos de
Combate ao Branqueamento de Capitais e das leis e regulamentos relevantes sobre
jogos e apostas online relevantes. 

A não aceitação destas finalidade significa que não poderemos prestar os serviços
pelos quais mostrou interesse. 

O tratamento de dados para efeitos de marketing será feito de acordo com a opção
do consentimento explícito concedido por si. O consentimento deverá ser prestado
através de um ato afirmativo claro que exprima uma indicação específica, informada,
inequívoca e dada livremente por si. 

Se nos der o seu consentimento expresso no momento em que abrir uma Conta,
poderemos (iii) enviar informações personalizadas sobre produtos e serviços que
podem ser do seu interesse, usando os seus dados pessoais para efeitos de
marketing direto através de qualquer canal de comunicação, nomeadamente através
da utilização de correio eletrónico, SMS, MMS ou outras formas de chamada
automática. 

Poderá retirar o seu consentimento ao tratamento de dados para efeitos de
marketing, em qualquer momento e por quaisquer meios, sem que tal afete a
legalidade do tratamento baseado no consentimento antes de este ser retirado. 
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Tenha presente que poderá optar se pretende ou não autorizar-nos a nós, a um
membro do nosso Grupo ou a um dos nossos parceiros a utilizar os seus dados
pessoais para efeitos de marketing personalizado. 

Utilizamos o endereço de e-mail que nos facultou para lhe enviar um e-mail de boas-
vindas à Betclic. Periodicamente poderemos enviar-lhe e-mails, cartas de correio e
mensagens de SMS com informações que podem ir desde promoções especiais a
informações técnicas e outras relativas aos nossos serviços e aos serviços de
sociedades do nosso Grupo. Se pretender cancelar a subscrição da nossa lista de
mailing, pode fazê-lo facilmente, quer alterando as definições da sua Conta quer
clicando em “cancelar subscrição” na parte final do e-mail. Se tiver aceitado receber
ofertas da Betclic e/ou parceiros na página de inscrição de pré-registo e mais tarde
pretender cancelar a subscrição, basta clicar no link para "cancelar a subscrição" no
e-mail. Se quiser deixar de receber mensagens de SMS, pode fazê-lo facilmente
seguindo as instruções para cancelar a subscrição na mensagem de SMS que lhe foi
enviada. Tenha presente que, ocasionalmente, poderemos enviar e-mails
relacionados com o serviço a anunciar, por exemplo, uma suspensão temporária de
um ou mais dos nossos serviços para efeitos de manutenção. Se tiver optado por
receber ofertas comerciais de nossos parceiros selecionados, pode cancelar a sua
subscrição da lista de mailing através da alteração das suas definições em “Minha
Conta” e “Newsletters”.

Direitos do Titular dos Dados

Para efeitos desta política de privacidade ("Política de Privacidade"), o responsável
pelo tratamento dos dados é: BEM Operations Limited, sociedade registada em Malta
com o número de registo de sociedade C 70387 e com sede social em Level 3,
Tagliaferro Business Centre, High Street c/w Gaiety Lane, Sliema SLM 1551, Malta. 

Encarregado da Proteção de Dados: Se tiver alguma dúvida ou entender que
necessita de contactar o nosso Encarregado da Proteção de Dados (DPO), pode
fazê-lo enviando um e-mail para: privacy.team@betclicgroup.com. 

Betclic (“nós”, “nos”, “Betclic”), é um nome comercial do Grupo Empresarial Betclic
Everest (“Grupo”). A BEM Operations Ltd explora os sites www.betclic.pt, e todas as
variantes dos mesmos (o “Site” ou “Sites”), assim como a aplicação móvel,
m.betclic.pt, e todas as variantes da mesma (a “Oferta Móvel”). As sociedades
licenciadas de que o nome comercial Betclic faz parte, incluem qualquer sociedade
gestora de participações ou subsidiária, assim como qualquer entidade que esteja
associada e faça parte do Grupo. 

Compromisso da Betclic de jogador 

Possuímos medidas de segurança rigorosas concebidas para proteger os seus dados
pessoais e estamos empenhados em respeitar os direitos de privacidade dos
visitantes do nosso site e dos nossos clientes ("você", "seu", "lhe"). A informação que
se segue é prestada por nós para que os nossos visitantes online estejam
plenamente informados das nossas Políticas de Privacidade. Ao visitar os sites da
Betclic, reconhece que tem conhecimento das práticas descritas nesta Política de
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Privacidade e Cookies e dos Termos e Condições. 

Tratamos os dados que nos fornece como estritamente privados, devendo estes ser
usados apenas por nós, por um membro do nosso Grupo ou por um terceiro
selecionado que cumpra os nossos elevados padrões de proteção de dados para
gerir a conta que abriu connosco (“Conta”), para criar perfis de cliente, para garantir
a segurança do Site e para lhe permitir utilizar os nossos serviços 

A Betclic está empenhada em cumprir o Regulamento Geral de Proteção de Dados
2016/679 (o "RGPD"), assim como quaisquer outras regras e legislação nacionais
aplicáveis sobre a proteção de dados pessoais e comunicações eletrónicas aplicáveis
ao tratamento dos seus dados pessoais, que já se encontrem em vigor ou que
venham a entrar em vigor durante a vigência desta Política de Privacidade (definidas
conjuntamente como "Leis de Proteção de Dados"). Tenha presente que poderá
escolher se pretende ou não autorizar-nos a nós, a um membro do Grupo ou a um
dos nossos parceiros, a utilizar os seus dados pessoais para efeitos de marketing,
sem que a sua recusa venha a afetar os Serviços que lhe prestamos. 

Se pretender obter mais informações ou se tiver alguma dúvida relativa a questões
de privacidade ou confidencialidade, deverá contactar a nossa Equipa de
Privacidade. Por favor, dedique algum tempo à leitura atenta da nossa Política de
Privacidade.

Destinatários de Dados

Se um cliente optar por utilizar o serviço "Recomende um Amigo" para informar um
amigo sobre o nosso Site, iremos pedir ao cliente o endereço de e-mail do seu amigo
e enviaremos automaticamente ao amigo um e-mail único convidando-o a visitar o
nosso Site e a registar-se connosco. Ao seu amigo iremos mencionar o seu nome
como um "referenciador". Se o amigo não se inscrever na Betclic, não guardaremos o
endereço de e-mail do amigo em qualquer base de dados e não contactaremos o
amigo após o envio deste e-mail, salvo se o mesmo ou outro cliente voltarem a
recomendar o amigo à Betclic através do serviço "Recomende um Amigo". O serviço
"Recomende um Amigo" pode não estar disponível em todas as jurisdições ou para
todos os clientes. No âmbito da nossa parceria com bancos comerciais e/ou
empresas responsáveis por verificar a autenticidade dos dados de cartões de crédito
ou de processamento dos pagamentos eletrónicos, os seus dados pessoais estão à
disposição destas entidades. No entanto, estas entidades apenas estão autorizadas a
utilizar estas informações para efeitos de processamento ou de investigação legal
(por exemplo, nos casos de suspeita de branqueamento de capitais). Podemos
também realizar parcerias com subcontratantes de processamento de dados e
empresas que prestem serviços de segurança, verificação da idade e verificação da
identificação, no sentido de melhorar a eficiência e a segurança do Site ou cumprir os
regulamentos relevantes. Estas empresas podem ter acesso aos seus dados pessoais
para poderem processar dados de informações necessárias e manter a segurança do
Site. As empresas que escolhemos para realizar estas funções possuem políticas
rigorosas relativas a dados pessoais, embora não assumamos qualquer
responsabilidade pelas políticas de privacidade destas empresas. Não divulgaremos
o montante dos seus ganhos ou perdas a qualquer pessoa ou terceiro, além de si,
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salvo se formos obrigados por lei a divulgar essa informação às autoridades
competentes. Assim, cabe-lhe a si declarar os seus ganhos às autoridades relevantes
se residir num país em que esses ganhos estejam sujeitos a tributação. Reservamo-
nos o direito de enviar para prestadores de serviços de pagamentos e para
autoridades públicas, reguladoras ou outras, todos ou algum dos dados pessoais de
clientes que se encontrem na nossa posse, se tal for necessário ou exigido no
decurso de qualquer investigação legal e/ou em circunstâncias em que suspeitemos
de forma razoável que tenha ocorrido uma conduta fraudulenta ou criminal, em
termos que nos permitam cumprir as nossas obrigações resultantes da legislação de
combate à fraude e ao branqueamento de capitais e outra legislação aplicável. 

Para efeitos desta política, “Organismo Regulador” deverá significar qualquer
Autoridade que tenha emitido uma licença de jogo remoto a favor de quaisquer
empresas do Grupo Betclic Everest. Deverá ainda incluir-se aqui qualquer organismo
regulador e/ou desportivo que tenha a seu cargo a regulação de políticas sobre a
integridade e a aplicação de regras relativas a um desporto e/ou um jogo em
particular, assim como a deteção de práticas criminosas. O Grupo Betclic Everest
e/ou qualquer das empresas do seu Grupo mantêm o direito de definir e celebrar
acordos com estes organismos reguladores e de partilhar quaisquer dados de
clientes se for informado ou tiver conhecimento de uma violação dessas regras ou da
lei ou que represente uma ameaça para a integridade do desporto ou jogo relevante.
Estes organismos podem utilizar as suas Informações Pessoais para investigar e
intervir sobre essas violações em conformidade com os respetivos procedimentos. 

Os dados pessoais submetidos pelos nossos clientes podem ser guardados e/ou
processados em qualquer país em que nós ou as nossas filiais, fornecedores,
subsidiárias ou agentes possuam instalações, para efeitos administrativos internos,
incluindo o processamento de dados pessoais de clientes. A Betclic está empenhada
em adotar todas as medidas necessárias para garantir que, sempre que forem
transferidos dados pessoais, essa transferência ocorra apenas no âmbito do grupo e
dos parceiros selecionados do Grupo, cujas empresas possuam normas de
privacidade e de confidencialidade que obedeçam a um padrão aceitável,
independentemente da sua localização. 

A Betclic pode ainda transferir os seus dados pessoais para um país terceiro fora da
UE, se a Comissão tiver decidido que este país terceiro, um território ou uma ou mais
partes especificadas dentro desse país terceiro, garantem um nível de proteção
adequado. 

Para os Estados Unidos, a transferência insere-se no quadro do Escudo de Proteção
UE-EUA. 

A Betclic apenas será responsável pela sua própria Política de Privacidade e Cookies
e não garante o nível das políticas de privacidade de qualquer dos terceiros que
possuam links presentes nos nossos Sites. Recomendamos vivamente que, quando
aceder a uma nova página, através de um link no(s) nosso(s) Site(s) que o encaminhe
para um site externo, dedique algum tempo a ler a política de privacidade do novo
site em que entrou. Não podemos ser responsabilizados pelos seus dados facultados
a sites de terceiros sobre os quais não temos controlo.
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Retenção dos seus Dados Pessoais

A sua Conta poderá ser, a qualquer momento, fechada por si, como nosso cliente, ou
por nós. Após o encerramento da sua Conta, conservaremos os seus dados pessoais
em arquivo por um período mínimo de cinco anos, tal como é exigido pelo
regulamento relativo ao branqueamento de capitais. As transações financeiras serão
retidas por um período adicional de cinco anos para dar cumprimento às leis e
regulamentos tributários, nomeadamente em matéria de IVA. Apenas utilizaremos os
seus dados se tal for exigido pelas autoridades competentes em casos de fraude ou
de investigação de qualquer outra atividade ilegal. Esta constituirá a única exceção
para a utilização dos seus dados pessoais até ao seu apagamento completo dos
nossos registos.

Processamento Automatizado

Para sua proteção, pelo nosso legítimo interesse em proteger-nos contra a fraude e
em proteger a nossa reputação, assim como para cumprir as nossas obrigações
legais no âmbito dos regulamentos sobre jogos remotos e branqueamento de
capitais, utilizamos sistemas automatizados para nos apoiar na monitorização e
revisão dos nossos clientes. Estes sistemas ajudam-nos a identificar clientes em quem
deveremos focar a nossa especial atenção. Todas as decisões finais tomadas sobre
quaisquer ações têm a intervenção humana e resultam de um processo de tomada
de decisão humana.

Protecção de Menores

Os serviços de jogos e apostas online que oferecemos são estritamente proibidos a
menores de 18 anos de idade ou a quem não tenha a idade de consentimento legal
para utilizar serviços de jogos e apostas online nos termos das leis da jurisdição em
que a pessoa se encontra. Consequentemente, os menores não se podem registar no
nosso Site ou na Oferta Móvel e não nos deverão disponibilizar quaisquer dados
pessoais. Recolhemos comprovativos de identificação dos nossos clientes no âmbito
do nosso processo de verificação da idade. 

Qualquer menor que seja descoberto a apostar na Betclic terá os seus ganhos
confiscados e a sua Conta será bloqueada imediatamente. A Betclic reserva-se o
direito de realizar uma revisão de segurança para validar a sua identidade e a sua
idade. A aceitação da nossa Política de Privacidade e Cookies autoriza-nos a realizar
revisões de segurança que podem incluir o pedido de relatórios de crédito ou a
verificação das informações fornecidas por si confrontando-as com bases de dados
de terceiros.

Cookies


