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Política de Cookies
Os cookies são ficheiros de texto que contêm uma pequena porção de informação que é descarregada no seu dispositivo
cada vez que você visita um website. São geralmente utilizados pela maioria dos websites para melhorar a sua experiência
online e para assegurar que o conteúdo e as funções são fornecidos e utilizados com a maior eficácia.
Os cookies executam várias funções. Por exemplo, alguns cookies são cookies de sessão, que são descarregados no seu
dispositivo temporariamente durante o período em que navega num website específico. Estes cookies podem permitir-lhe
navegar mais eficazmente entre páginas ou permitir aos websites lembrarem-se das preferências que você selecionou. Outros
cookies são os cookies permanentes, que podem ser utilizados para ajudar os websites a lembrarem-se de si como visitante
que regressa ou garantir que os anúncios online que você recebe são mais relevantes para as suas necessidades e interesses
específicos.
A função principal dos cookies nos nossos websites, diretamente por nós próprios ou por parceiro(s) escolhido(s), é: permitir
que você economize tempo e facilitar o acesso futuro ao website; identificar a forma como as pessoas navegam através do
nosso website para melhorar o nosso Serviço, conteúdos e eficácia das nossas comunicações; recolher e partilhar dados do
dispositivo para detetar e prevenir fraude e lavagem de dinheiro de dispositivos associados; identificar irregularidades na
conta e dispositivo e detetar e prevenir transações fraudulentas e abusos das contas de clientes e dos nossos Serviços.
Você concorda que a Entidade Exploradora possa, de vez em quando, colocar cookies no seu dispositivo para guardar
informação (como o seu nome de utilizador, palavra-passe, outros dados pessoais, endereço de email, informação técnica
sobre o dispositivo, como o modelo e o seu endereço de IP) e fazer pleno uso da funcionalidade e Serviços no nosso website
para permitir ao seu navegador identificá-lo a si como utilizador. Isto permite-lhe não ter de reinserir esta informação sempre
que visitar o website da Betway.pt. Estes cookies não podem ser utilizados para executar programas ou contaminar o seu
computador com vírus, e são unicamente atribuídos a si. Estes cookies apenas podem ser lidos pelo(s) servidor(es) web que
os colocaram no seu dispositivo.
A qualquer momento, você pode retificar as suas configurações de navegação para bloquear alguns dos cookies da Entidade
Exploradora. No entanto, se bloquear cookies da Entidade Exploradora, algumas ou todas as funções do website poderão não
funcionar como pretendido. Por exemplo, você poderá não conseguir efetuar apostas.

Tipo de
Cookie

Propósito

Segurança e
autenticação

Estes cookies são essenciais para fornecer os nossos serviços e executar funções como
ajudar a autenticar os seus dados, manter a sua informação segura, assegurar que você
pode fazer login na sua conta e mantê-lo conectado enquanto se desloca por entre as
diferentes páginas do nosso website. Um exemplo deste tipo de cookie é o
_RequestVerificationToken, que garante que você inicia sessão na conta correta.

Preferências,
funções e
serviços

Estes cookies ajudam a melhorar a sua experiência no nosso website. Por exemplo,
ajudam a memorizar as suas preferências, a apresentar a versão correta do website
conforme a sua localização, a oferecer-lhe serviços como o Chat ao Vivo e a lembrar se
aceitou os Termos e Condições. Um exemplo deste tipo de cookies é o LPVID, que nos
permite oferecer a funcionalidade do Chat ao Vivo em diferentes páginas do nosso
website.

Desempenho
e análise

Estes cookies ajudam-nos a verificar como os jogadores utilizam o nosso website, a
identificar quaisquer problemas de desempenho e a melhorar a forma como os nossos
produtos funcionam. Exemplos deste tipo de cookies são o _ga e o _gid. Estes cookies
do Google Analytics ajudam-nos a detetar que páginas os jogadores visitam e que
funções do website são utilizadas.

Para mais informação sobre os cookies, por favor consulte: www.allaboutcookies.org/.

Armazenamento de Dados Pessoais
Os dados que recolhemos de si podem ser transferidos para e armazenados num local fora do Área Económica Europeia
(“AEE”). Também poderão ser processados por funcionários fora da AEE que trabalhem para nós ou para um dos nossos
fornecedores. Esses funcionários poderão estar envolvidos, entre outras coisas, no cumprimento dos seus pedidos, no
processamento dos seus dados de pagamento e na prestação de serviços de apoio.
Tomaremos todas as medidas razoáveis necessárias para garantir que os seus dados são tratados com segurança e de
acordo com esta Política de Privacidade, e que os requisitos estabelecidos pelas regulações de proteção de dados aplicáveis,
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incluindo assegurar que tais territórios garantam um nível adequado de proteção, ou sejam considerados como utilização de
cláusulas padrão de proteção de dados (quando aplicável). Assim que recebermos a sua informação, utilizaremos
procedimentos rigorosos e medidas de segurança para prevenir o acesso não autorizado e garantir a integridade e
disponibilidade dos Dados Pessoais.
É-nos exigido que mantenhamos registos completos de todas as transações financeiras e de apostas, juntamente com
qualquer identificação fornecida. Iremos manter os seus Dados Pessoais nos nossos sistemas durante o tempo necessário, de
acordo com as nossas obrigações legais.

Retenção
Exceto conforme autorizado ou solicitado pela lei aplicável ou pelas exigências regulatórias, empenhamo-nos em manter os
seus Dados Pessoais apenas pelo tempo que acreditarmos ser necessário para cumprir com os fins para os quais os Dados
Pessoais foram recolhidos (incluindo o fim de cumprir com quaisquer requisitos legais, contabilísticos ou outras obrigações).
Poderemos, em vez de destruir ou apagar os seus Dados Pessoais, torna-los anónimos, para que não possam ser associados
a si ou conduzam até si.

Menores
Os nossos serviços não se destinam a menores de 18 anos. Se tiver menos de 18 anos de idade, não deve utilizar os Serviços
nem fornecer-nos quaisquer Dados Pessoais.
Reservamos o direito de aceder e verificar quaisquer Dados Pessoais de si recolhidos. Na eventualidade de termos
conhecimento de que um utilizador com menos de 18 anos de idade partilhou informação connosco, descartaremos tal
informação. Se tiver algum motivo para acreditar que um menor partilhou informação connosco, por favor contacte-nos
através de apoio@betway.pt.

Apoio
Se não pretender receber as nossas comunicações promocionais, por favor contacte o Apoio ao Cliente através do e-
mail:apoio@betway.pt.
A Betway.pt é um website explorado pela GM Gaming Limited, uma companhia registada em Malta com o número de registo
C-43029, com morada registada em Villa Seminia, 8 Sir Temi Zammit Avenue, Ta Xbiex, XBX 1011, Malta. Os serviços de
apostas desportivas e casino são oferecidos através deste website sob as seguintes licenças, respetivamente: n.º 021 de
31.01.2020 e n.º 022 de 31.01.2020 emitidas pelo SRIJ, Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos. A GM Gaming Limited
está sujeita a monitorização, regulamentação e inspeção pelo SRIJ.

O jogo pode ser viciante e ter um impacto económico adverso. Por favor joque responsavelmente. O acesso de menores de
18 anos é estritamente proibido.
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