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Geral
O website localizado em www.betway.pt é gerido pela GM Gaming Limited (adiante designada por "a Entidade
Exploradora"/"nós"). A Entidade Exploradora compromete-se a proteger e respeitar a sua privacidade e a garantir a sua
segurança sempre que você utilizar os nossos Serviços.
A Entidade Exploradora está vinculada a todas as leis aplicáveis de proteção de dados e leis de privacidade e ao controlo e
monitorização da Comissão Nacional de Proteção de Dados. A GM Gaming Limited está registada como entidade controladora
de dados em Malta.
Esta Política de Privacidade estabelece como recolhemos a sua informação, o que fazemos e que controlo você tem sobre o
nosso uso dessa informação. Se tiver alguma questão sobre a sua informação pessoal ou qualquer dúvida relacionada com
estas práticas, por favor contacte a nossa equipa de Apoio ao Cliente em apoio@betway.pt.

Informação que recolhemos
Recolhemos informação pessoal sua (“Dados Pessoais”) porque (i) é necessária para que possamos oferecer-lhe os nossos
Serviços ou (ii) para melhorar os nossos Serviços para si. Uma lista completa do porquê de processarmos a sua informação
poderá ser consultada abaixo em “Como utilizamos os seus Dados”. Você não tem qualquer obrigação de nos fornecer Dados
Pessoais, mas muitos dos Dados Pessoais que solicitamos são essenciais para a provisão e qualidade dos Serviços que lhe
oferecemos (por exemplo, permitir-lhe que jogue os jogos dos nossos Websites). Poderá não nos ser possível fornecer-lhe os
nossos Serviços caso opte por não partilhar a informação solicitada.
Quando navegar em websites e aplicações móveis de marcas geridas pela GM Gaming Limited (“Websites”), iremos recolher
informações de navegador e de cookies. Além do mais, poderemos também recolher o seu endereço de IP e informação
técnica do dispositivo através do qual você acede aos nossos websites.
Durante o processo de registo e quando utilizar posteriormente a sua conta, ser-lhe-á solicitado que nos envie dados pessoais
específicos que incluem, mas não se limitam a, o seu nome completo, data de nascimento, país de residência, nacionalidade,
número de Cartão do Cidadão/passaporte, NIF, cartão de crédito ou outros dados financeiros, morada residencial ou qualquer
outra morada física, endereço de email, número de telefone/telemóvel ou outros dados de contacto. Para além disso, ser-lhe-
á também solicitado que crie uma combinação única de nome de utilizador e palavra-passe para a sua conta. Esta informação
é necessária para que você possa aceder aos nossos Serviços.
Assim que tiver criado uma conta e se tiver tornado cliente registado, serão processadas informações adicionais de forma
contínua para garantir que os nossos Serviços lhe sejam oferecidos da melhor maneira possível. Deverá utilizar a sua palavra-
passe única para aceder à sua conta.
Quando iniciar sessão na sua conta, poderemos recolher:

registos de todas as comunicações na internet e dados sobre as suas visitas aos nossos Websites;
informação técnica relacionada com o dispositivo, tal como o identificador do dispositivo e o navegador que utiliza
para aceder aos nossos Websites;
dados das transações que efetuar no nosso site, tais como pagamentos, levantamentos e apostas;
comunicações connosco ou com os nossos funcionários, como, por exemplo, chamadas, emails, e mensagens enviadas
através do serviço de chat ao vivo;
informação sobre a sua localização, incluindo endereço de IP.

Em determinadas circunstâncias, poderemos solicitar-lhe que nos envie informação adicional para verificarmos a sua
identidade. Tal poderá incluir cópias de documentos com identificação fotográfica, comprovativo de morada e fonte de fundos
para a sua conta. Os seus documentos são guardados e tratados sempre com a maior confidencialidade.
Nalguns casos limitados, poderemos ter de levar a cabo verificações de fonte aberta que acedem a registos públicos e
informação sua publicamente disponível, tal como artigos de notícias, redes sociais, fóruns e registos oficiais como a lista
eleitoral.
Para o proteger a si e a nós, utilizamos serviços prestados por terceiros para que nos ajudem a decidir se podemos aceitar
transações suas, ao avaliarem o seu método de pagamento e os dispositivos que você utiliza para visitar os nossos Websites.
Esses serviços de terceiros verificam se o dispositivo ou método de pagamento foram identificados em transações
fraudulentas ou abusivas no passado, como instâncias relatadas de roubo de identidade, abuso de promoção ou fraude de
cartão de crédito.
Quaisquer indivíduos, no exercício das suas funções, tomarão conhecimento dos dados pessoais no âmbito do Novo Regime
Jurídico dos Jogos e Apostas Online (RJO), e serão sujeitas à obrigação do sigilo profissional, mesmo após a cessação das
suas funções, em conformidade com o artigo 17ª da Lei n.º 67/98 de 26 de outubro.

Como utilizamos a sua informação
Utilizamos a informação que recolhemos para fornecer, manter, proteger e melhorar os nossos Serviços, desenvolver Serviços
novos e para protegê-lo a Si e à Entidade Exploradora. Também utilizamos essa informação para lhe oferecer conteúdo
personalizado, como ofertas promocionais mais relevantes para si.
Processamos os seus Dados Pessoais com o propósito de:
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criar e gerir a sua conta;
fornecer-lhe serviços de jogo;
caso necessário, contactá-lo através dos dados de contacto fornecidos sobre assuntos relacionados com a gestão e
funcionamento da sua conta;
processar as suas transações financeiras e apostas online;
pesquisar as suas preferências para desenvolver novas funções, funcionalidades, produtos e serviços;
garantir que os nossos Websites funcionam corretamente e identificar quaisquer problemas técnicos;
cumprir com todos os nossos requisitos legais e regulamentares, tais como os que se relacionam com a identificação
de indivíduos sob legislação anti-lavagem de dinheiro, e garantir o jogo responsável;
prevenir atividade fraudulenta e batota;
determinar que promoções e bónus lhe oferecer; e
fornecer-lhe, a menos que tenha cancelado a sua subscrição, informação sobre serviços, produtos, competições,
prémios e ofertas de terceiros selecionados através dos métodos de contacto que nos autorizou a utilizar.

Gerimos ativamente os nossos passivos financeiros e riscos em eventos e mercados. Controlos de responsabilidade e
exposição podem ser aplicados em mercados de apostas e/ou em contas individuais para gerir essas responsabilidades. A
Entidade Exploradora pode avaliar os seus dados para determinar motivações para abrir uma conta ou fazer uma aposta. Se
a sua atividade se desviar do que consideramos ser comportamento normal e esperado, ou se se encaixar em certos padrões
conhecidos que denotam possíveis preocupações de exposição e responsabilidade, será efetuada uma análise mais
aprofundada. De acordo com os nossos Termos e Condições, poderemos excluí-lo de certas promoções ou de colocar
determinadas apostas como resultado dessa investigação. Exemplos de comportamentos irregulares de apostas poderão ser,
mas não se limitam a:

apostas maiores que o esperado num resultado muito específico, como por exemplo o resultado correto de uma série
de uma partida de ténis da ITF (Federação Internacional de Ténis);
uma aposta colocada por um cliente que possa ter posse de informação sobre o resultado potencial de um evento;
um cliente que altere o seu padrão de aposta estabelecido;
um alerta de um órgão governamental desportivo ou agência de monitorização; e
um grande número de apostas colocadas num curto espaço de tempo num resultado específico.

Qualquer análise efetuada é uma mercadoria comercial privada e não é transmitida a qualquer terceiro. Reservamos o direito
de aplicar restrições às contas de um cliente sempre que acreditarmos ser apropriado fazê-lo para as suas atividades de
apostas.

Com quem partilhamos os seus dados
A GM Gaming Limited leva a privacidade dos seus jogadores muito a sério. Sempre que possível, por exemplo por motivos de
marketing, não partilharemos os seus dados com terceiros antes de primeiro solicitar a sua autorização. No caso de dados
pessoais sensíveis, apenas os partilharemos após o seu consentimento específico.
Certas empresas de terceiros de confiança fornecem serviços essenciais para lhe oferecermos os nossos produtos de jogo,
incluindo:

Aquelas que fornecem software e jogos aos nossos Websites.
Serviços bancários e de pagamento.
Companhias de verificação de identidade.
Companhias de prevenção de fraude e gestão de riscos.

É-nos solicitado que partilhemos alguma da sua informação com essas empresas para podermos oferecer-lhe os nossos
Serviços. Nestes casos, garantimos que a entidade terceira tem as medidas de segurança e privacidade apropriadas em vigor,
para que os seus dados estejam protegidos.
Também poderá ser-nos solicitado divulgar a sua informação a autoridades governamentais, como a polícia ou as entidades
que nos regulam, por motivos de cumprimento das nossas obrigações legais. A informação pessoal também poderá ser
partilhada com reguladores, agências ou órgãos desportivos relevantes sempre que houve suspeitas de envolvimento em
falseamento de resultados ou violação de regulações desportivas. Também divulgaremos informação sempre que necessário
para fazer cumprir os nossos termos de utilização conforme indicado nos nossos Termos e Condições.
Na eventualidade da venda do nosso negócio, ou outro evento comercial, que resulte em termos de transferir os seus dados
pessoais para um terceiro, você será notificado por e-mail, ou um aviso será divulgado no nosso website, a explicar a
identidade do novo controlador de dados e as opções do cliente em relação aos seus dados pessoais.
O nosso website poderá conter links de e para Websites de organizações terceiras. Por favor tenha em conta que estes
Websites podem possuir as suas próprias políticas de privacidade e que nós não poderemos ser responsabilizados, de forma
alguma, por essas políticas. Por favor leia atentamente essas políticas antes de enviar qualquer dado pessoal.

Marketing e Cancelamento de Subscrições
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A Entidade Exploradora reserva o direito de processar dados pessoais para efeitos de marketing e, em certas circunstâncias
limitadas, fornecer estes dados aos seus parceiros com o propósito de lhe divulgar os nossos serviços.
Solicitamos o seu consentimento para lhe enviarmos comunicações de marketing quando você cria a sua conta connosco.
Poderá optar por não receber materiais promocionais ou de marketing em qualquer altura, na área Dados Pessoais, na
secção Informação Pessoal, quando iniciar sessão na sua conta Betway, ao clicar no link de cancelamento de subscrição ou
contactando-nos através do e-mail: apoio@betway.pt.
Se optou por não receber comunicações de marketing nossas, tomaremos todas as medidas razoáveis para assegurar que
não receberá mais materiais promocionais da Betway. Porém, tal poderá afetar a sua qualificação para certos bónus
promocionais.
Por favor tenha em conta que, mesmo que cancele a sua subscrição da nossa lista de e-mails, poderemos continuar a enviar-
lhe emails periódicos para o informar de questões técnicas, questões relacionadas com os nossos serviços ou com a
segurança, relacionados com um produto ou serviço por si solicitado, confirmando que você solicitou esse produto ou serviço,
ou enviar-lhe atualizações regulares ou informação relacionadas com o produto ou serviço que você solicitou.

Acesso à sua informação
Respeitamos os seus direitos à privacidade e, por essa razão, poderá contactar-nos em qualquer altura para o seguinte:

Você tem o direito de aceder aos seus Dados Pessoais em nossa posse,
Você tem o direito de nos solicitar que retifiquemos os seus Dados Pessoais se esta estiver incompleta ou for
imprecisa. Tenha em conta que nos deve informar se houverem alterações ou imprecisões nos seus Dados Pessoais.
Também poderá ter o direito de completar Dados Pessoais incompletos, incluindo por via de nos facultar
comunicações suplementares. Se tal é ou não apropriado em qualquer caso específico depende dos fins para os quais
a sua informação está a ser processada.

 
Você tem o direito de nos solicitar que apaguemos os seus Dados Pessoais se:

tivermos ilegalmente processado os seus Dados Pessoais; ou
os seus Dados Pessoais não mais forem necessários para os fins para os quais os recolhemos; ou
você tiver alguma objeção ao processamento e não existir nenhum interesse absolutamente legítimo para a
continuação do processamento dos seus Dados Pessoais.

Você tem o direito de restringir o nosso processamento dos sues Dados Pessoais se:

contestar a precisão dos Dados Pessoais em nossa posse (durante um período que nos permita verificar a precisão dos
Dados Pessoais);
as nossas atividades de processamento forem ilegais; ou
não mais necessitarmos dos seus Dados Pessoais mas você pretende que os retenhamos para garantir que tem acesso
contínuo aos mesmos, em relação a quaisquer reclamações legais.

Pode opor-se a que processemos os seus Dados Pessoais em determinadas circunstâncias, incluindo quando o processamento
ocorrer de acordo com os nossos interesses comerciais legítimos, conforme estipulado acima. Quando se opuser ao
processamento, deveremos parar de processar os seus Dados Pessoais, a menos que demonstremos que os nossos motivos
legítimos para processar os seus Dados Pessoais se sobrepõem aos seus interesses ou quando necessitarmos de processar os
dados para estabelecer, exercer ou defender reivindicações legais.
Pode solicitar que os seus Dados Pessoais lhe sejam fornecidos em formato portátil legível, sempre que possível. Este direito
apenas se aplica:

aos Dados Pessoais que você nos tenha facultado;
sempre que o processamento tiver base no seu consentimento ou para o exercício de um contrato; e
quando o processamento for levado a cabo por meios automatizados.

Por favor tenha em consideração que os direitos acima descritos não são absolutos. Existem casos em que a lei aplicável ou
os requisitos reguladores permitem ou exigem que recusemos a sua solicitação, por exemplo, recusarmos o seu pedido
quando necessitarmos de processar os dados para exercer ou defender reivindicações legais. Além do mais, em certas
circunstâncias, os seus Dados Pessoais poderão ter sido destruídos, apagados ou tornado anónimos, de acordo com as
nossas obrigações e práticas de retenção de registos.
Para exercer tais direitos, terá de nos enviar um pedido, especificando quais os dados dos quais pretende saber informação,
juntamente com uma prova de identidade para apoio@betway.pt.
Caso pretenda apresentar uma reclamação sobre a forma como lidámos com os seus Dados Pessoais, por favor contacte-nos
diretamente através de apoio@betway.pt.
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Se não estiver satisfeito com a nossa resposta ou acredite que não estejamos a recolher ou a processar os seus Dados
Pessoais em conformidade com as leis, poderá apresentar uma reclamação à autoridade de proteção de dados aplicável.


