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Política de Cookies

Utilizamos cookies para oferecer um serviço personalizado e individualizado. Abaixo detalhamos
todas as informações relacionadas aos cookies: o que são, quando e como os utilizamos, o tipo de
cookies que usamos, a sua finalidade e o modo de desativa-los ou eliminá-los.

 

O que são cookies?

Cookies são pequenos arquivos de texto que são armazenados no navegador do seu dispositivo e
permitem reconhecê-los sempre que nos visita.

 

Quando são utilizados

Dependendo do que faz no site, usamos vários tipos cookies. Por exemplo, quando está a visitar o
Site, usamos cookies analíticos para saber de onde está a aceder ou quando entra na sua conta, e
também para validar e manter a sua sessão iniciada.

Que cookies usamos?

Existem diferentes tipos de cookies. Portanto são classificamos por categorias para que as conheça
melhor:

Cookies de acordo com a entidade que os gere:

Cookies próprios: aqueles que enviamos para o seu dispositivo a partir de um servidor ou domínio
gerido por nós e dos quais o serviço solicitado por você é fornecido.

Cookies de terceiros: estes também são enviados para o seu dispositivo a partir de um servidor ou
domínio gerido por nós, mas as informações recolhidas são geridas por terceiros.

Cookies de acordo com o período de tempo que permanece ativado:

Cookies de sessão Estes são acessíveis e armazenam informações apenas enquanto mantém a sua
sessão ativa.

Cookies Persistentes Ao contrário do caso anterior, as informações são armazenadas e acessíveis
por um período de tempo definido.

Cookies de acordo com a sua finalidade:

Cookies Técnicos: Estes são os que nos permitem usar diferentes opções ou serviços, como
identificar a sua sessão, fazer o processo de uma aposta ou usar elementos de segurança durante a
sua navegação.

Cookies de personalização: Com eles, podemos usar recursos diferentes nos nossos serviços, como
mudar de idioma.



16/03/2021 Bidluck | Casino Online

https://www.bidluck.pt/politica-de-cookies 2/2

Cookies de análise: aqueles que usamos para seguir e analisar o seu comportamento no site, com o
objetivo de melhorar a experiência do utilizador.

Abaixo resumimos numa tabela os cookies que usamos na Bidluck:

No site encontrará links para outros sites. É importante lembrar que esses outros sites usam os seus
próprios cookies e políticas de privacidade. Se decidir usar esses sites de terceiros, recomendamos
que leia primeiro a política de privacidade e cookies.

Como desabilitar ou excluir cookies instalados

A maioria dos navegadores está configurada para aceitar cookies automaticamente. No entanto, pode
configurar o seu navegador para notificá-lo antes de instalar um cookie e pode aceitar ou negar a sua
instalação. No menu de ajuda do seu navegador, pode consultar as instruções e manuais para
expandir essas informações. Além disso, fornecemos os seguintes links que incluem informações
práticas sobre como gerir cookies nos navegadores mais usados:

Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari: https://support.apple.com/es-es/HT201265

É importante lembrar que, no caso de impedir a entrada de cookies, é possível que algumas das
funções do site deixem de funcionar, pois dependem das informações nelas armazenadas.

Se quiser saber mais sobre como gerimos a sua privacidade, visite a nossa Política de Privacidade.


