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13.    JOGO RESPONSÁVEL

13.1.  Mantenha sempre uma atitude realista e divertida relativamente ao Jogo e às
Apostas Desportivas. O site www.placard.pt deve ser utilizado para fins de entretenimento.
Sobre Jogo Responsável, consulte a nossa página especialmente dedicada ao tema, parte
integrante destes TERMOS E CONDIÇÕES de Utilização, sem prejuízo das informações que
adiantamos abaixo.

13.2.  A SAS disponibiliza no Site mecanismos que lhe possibilitam impor limites de apostas
e de depósitos de forma a permitir-lhe controlar a sua atividade de jogo.

13.3.  Através dos mecanismos de "jogo responsável" de que dispõe, o Jogador pode
autoexcluir-se do Site. O Jogador pode a qualquer momento solicitar uma autoexclusão; no
caso de ser por tempo determinado, a sua Conta fica suspensa, mas pode consultar os seus
dados e o seu histórico directamente; ou solicitar uma autoexclusão por período
indeterminado, ficando a sua conta cancelada. Neste caso, o acesso aos seus dados e
histórico, deve ser feita, por pedido ao nosso Apoio ao Cliente (apoio@placard.pt) ou por
telefone, ou ainda através do email jogoresponsavel@placard.pt.

13.4.  No âmbito da autoexclusão, estando a conta suspensa ou cancelada, o Jogador não
poderá apostar e/ou jogar e deixará de receber comunicações promocionais por parte da
SAS.

13.5.  Pode também autoexcluir-se através do Site do Regulador, na página da Internet do
Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) do Turismo de Portugal, I.P

13.6.  A autoexclusão produz efeitos a partir do momento em que o jogador se autoexclui
no nosso Site ou, no caso de o Jogador se ter autoexcluído no Site na Internet do SRIJ, a
partir da data em que a SAS seja notificada pelo SRIJ.

13.7.  O período de autoexclusão tem a duração mínima de três (3) meses e perdura até à
data indicada por si ou, na falta dessa indicação, por tempo indeterminado.

13.8.  Sem prejuízo do período de duração mínima de três (3) meses supramencionado,
poderá revogar a sua autoexclusão a qualquer altura. O pedido de revogação terá efeito
 sempre decorrido o prazo de um mês sobre aquela comunicação.

13.9.  Se o pedido de autoexclusão for efetuado por período indeterminado, o saldo
disponível na sua Conta de Jogador será automaticamente transferido no prazo de 48 horas
para a conta de pagamento indicada aquando do registo. Se a autoexclusão for temporária,
poderá solicitar à SAS esta transferência.

13.10.  Assim que o seu período de autoexclusão terminar, no caso de uma autoexclusão
por tempo determinado, a sua conta será automaticamente reativada. Poderá reativar a sua
Conta iniciando uma sessão na mesma. Por exclusiva decisão da SAS, pode ser requerido o
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envio de quaisquer documentos necessários para verificação de identidade e/ou titularidade
da conta de pagamento indicada.

 

14.    PRIVACIDADE E DADOS PESSOAIS

14.1.  A SAS cumpre os princípios legais nacionais e europeus em vigor decorrentes da
legislação de proteção de dados, designadamente das exigências impostas pelo
Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais decorrentes da legislação de proteção de
dados, designadamente das exigências impostas pelo Regulamento Geral de Proteção de
Dados (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de
2016 relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados
pessoais e à livre circulação desses dados) e demais legislação específica aprovada neste
âmbito, bem como das especificidades do RJO. Consulte a nossa POLÍTICA DE PRIVACIDADE
E COOKIES. O pedido de criação de uma Conta de Jogador significa aceitar, dentro dos
limites estabelecidos na POLÍTICA DE PRIVACIDADE E COOKIES, o tratamento dos seus
Dados Pessoais.

14.2.  Os dados pessoais recolhidos aquando da celebração do presente Acordo e durante a
sua execução, serão objeto de tratamento pela SAS na qualidade de responsável pelo
tratamento, sendo legalmente necessários para a celebração deste Acordo, não podendo a
SAS, em caso de recusa do Jogador, avançar com a celebração do Acordo e, como tal,
estabelecer a relação comercial.

14.3.  Os Jogadores que se registem em PLACARD.PT são objeto de decisões automatizadas
no momento de registo com a finalidade de verificação da identidade, por forma aumentar a
segurança e a fiabilidade da verificação bem como a tornar o processo mais rápido, assim
permitindo que se inicie a atividade de jogo de forma mais segura. Este mecanismo de
verificação e validação dos dados introduzidos é definido e disponibilizado nos termos da
Legislação Aplicável, e funciona mediante consulta às bases de dados de entidade pública.
Esta validação automatizada compreende uma solução técnica e tecnológica de comunicação
direta devidamente integrada no sistema e que cumpre as exigências legais definidas no
Regulamento n.º 903-B/2015 de 23 de dezembro, relativo aos requisitos técnicos do
sistema técnico de jogo online. O Jogador em causa será informado quando a validação por
decisão automatizada não seja possível ou tenha falhado, seguindo-se os trâmites da
validação manual por parte da SAS APOSTAS SOCIAIS. Assim, durante o processo de
registo de uma Conta de Jogador, haverá ou uma validação automatizada ou, caso a
validação falhe, o registo continua e o Utilizador precisa de enviar a documentação para a
SAS APOSTAS SOCIAIS para que esta possa ser validada manualmente; caso a validação
seja positiva, o registo continua e o Jogador poderá fazer uso da sua Conta de Jogador.

14.4.  A SAS irá proceder à recolha, registo, organização, estruturação, conservação,
adaptação ou alteração, recuperação, consulta, utilização, divulgação por transmissão,
difusão ou qualquer outra forma de disponibilização, comparação ou interconexão, limitação
ou anonimização dos referidos dados pessoais da forma e para os fins melhor descritos na
nossa POLÍTICA DE PRIVACIDADE E COOKIES.


