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 Iniciar sessão

Política de cookies – Websites do Stars
Interactive Group
A maioria dos websites que consulta nos dias de hoje usam cookies para melhorar a sua experiência
enquanto utilizador. Apesar de os cookies serem inofensivos no geral, algumas pessoas consideram-
nos invasivos e podem querer bloquear alguns ou todos os cookies, ou apagar cookies que já se
encontram instalados. Para que possa compreender melhor a utilização dos cookies e poder fazer as
suas escolhas de forma informada, esta Política descreve o que são os cookies, como são utilizados
nos nossos websites e o que precisa de fazer se quiser alterar as suas de�nições de cookies.

Tenha em atenção que, ao usar este website, está a concordar com a utilização de cookies
descrita nesta Política.

1. O que é um cookie?
Os cookies são �os de informação compostos apenas por texto, que são descarregados para o seu
computador pessoal, portátil ou dispositivo móvel (cada um nomeado como “Dispositivo”) quando
acede a um website. O seu browser envia então estes cookies de volta ao website de origem de cada
vez que o voltar a visitar, ou para outro site que os reconheça. Para mais informações sobre cookies,
pedimos-lhe que consulte www.allaboutcookies.org.

Os cookies são muito úteis e podem ser usados com vários propósitos. Estes incluem permitir-lhe
navegar entre várias páginas de forma mais e�ciente, lembrar as suas preferências e tornar a sua
interacção com o website mais rápida e fácil. Por vezes, os cookies são usados para assegurar que a
publicidade que vê online é relevante para si e para os seus interesses.
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a. De�nições e armazenamento de cookies  
Os cookies podem ser de�nidos pelo website que está a visitar (“�rst party cookies”) ou por
websites terceiros que corram conteúdo no website que está a consultar (“third party
cookies”). 

Podem �car armazenados durante a sua visita ao website ou durante várias visitas. Vamos
usar os seguintes termos para descrever o armazenamento de cookies:

Cookie de sessão: um cookie que nos permite associar as suas acções durante uma sessão de
browser. Uma sessão de browser começa quando abre a janela do browser e terminar quando a
fecha. As sessões de cookies são criadas temporariamente e são apagadas quando fecha a
janela do browser.

Cookie persistente: um cookie que permanece no seu Dispositivo durante o período de tempo
especi�cado no cookie e que é activado de cada vez que acede ao website que criou esse
cookie especí�co.

b. Tipos diferentes de cookies: 
Há quatro tipos principais de cookies: 

Cookies estritamente necessários: estes cookies são essenciais para que se movimente pelas
diversas funções de um website, ou para lhe oferecer um serviço que você requisita. Por
exemplo, lembrar artigos que colocou num cesto de compras online. Não precisamos do seu
consentimento para usar estes cookies. 

Cookies de funcionalidade: estes cookies permitem ao website lembrar as escolhas que faz
(como o seu nome de utilizador, idioma ou região onde se encontra) e oferecem
funcionalidades melhoradas e personalizadas. Por exemplo, um website pode oferecer-lhe
relatórios meteorológicos ou notícias de trânsito usando um cookie que armazena informação
sobre a região em que se encontra, lembrar alterações que fez ao tamanho do texto, aos tipos
de letra ou a outras partes personalizáveis das páginas web e oferecer serviços que pediu,
como ver um vídeo ou comentar um blog. As informações que estes cookies armazenam
podem ser anónimas e os outros sites não podem rastrear a actividade do seu browser. 

Cookies de performance: estes cookies juntam informação sobre como utiliza um website, por
exemplo, que páginas consulta com mais frequência, e se recebeu mensagens de erro
nalgumas delas. Estes cookies não armazenam informação que o identi�ca. Toda a informação
armazenada por estes cookies é agregada e portanto, anónima. É usada apenas para melhorar
o funcionamento do website. 

Cookies alvo ou cookies publicitários: estes cookies são usados para lhe apresentar
publicidade que vá de encontro aos seus interesses. Também são usados para limitar o número
de vezes que vê um anúncio, assim como para ajudar a medir a e�ciência da campanha
publicitária. Normalmente, são colocados por redes publicitárias autorizadas pelo operador do



11/03/2021 Política de utilização do website da PokerStars | Informações sobre cookies

https://www.pokerstars.pt/cookies/ 3/11

website. Eles lembram-se que acedeu a um website e esta informação é partilhada com outras
organizações publicitárias. Muitas vezes, os cookies alvo ou publicitários estão ligados à
funcionalidade do site oferecida pela outra organização. Para mais informações sobre o
comportamento publicitário dos cookies online e sobre privacidade online, pedimos-lhe que
consulte o guia desenvolvido pela indústria publicitária online em www.youronlinechoices.com.

2. Como usamos os cookies
Utilizamos os cookies nos nossos sites para software acedido ou para informação acessível nos
nossos sites, tal como informações sobre como jogar poker, os nossos vários torneios de poker
online e o�ine e as nossas ofertas especiais. Os nossos websites nunca contêm publicidade de
terceiros, mas permitimos a terceiros de�nir cookies nos nossos websites que nos permitem
oferecer-lhe publicidade que seja mais relevante para si.

Excepto como descrito nesta Política de Cookies, nunca partilhamos as informações dos nossos
cookies com terceiros.

Usamos os seguintes cookies nos nossos websites:

a. Cookies estritamente necessários 

Usamos apenas cookies estritamente necessários de forma a rastrear referências de websites
terceiros a�liados. Estes cookies são persistentes, e normalmente têm uma duração de dois
anos. Combinamos as informações do seu registo com estes cookies para sabermos a partir
de que site a�liado se inscreveu. 

Utilizamos o XSRF-TOKEN para pedidos de protecção contra falsi�cação por todo o site. Este é
um cookie de sessão.

b. Cookies de funcionalidade 
Usamos os seguintes cookies de funcionalidade: 

_test: isto permite-nos con�rmar se autorizou os cookies. Este é um cookie de sessão .  

_ps_visit: este cookie permite-nos detectar se visualizou o cookie com o aviso e impede que a
webpage volte a mostrar o banner. É um cookie persistente e com duração indeterminada. 

_ps_close: o uso deste cookie está relacionado com o nosso banner mobile, e detecta se o
encerrou. É um cookie persistente e com duração indeterminada. 

_ps_webcashier: usamos este cookie devido às nossas apps móveis, de forma a detectar se
fez o download da aplicação do software e lhe mostrar botões alternativos. Este cookie é
persistente e tem a duração de 3 meses. 

http://www.youronlinechoices.com/
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PHPSESSID: este cookie é usado nos websites www.pokerstars.tv e Full Tilt. Grava a hora de
início da sua sessão e torna as respostas do website mais e�cientes. Este é um cookie de
sessão. 

k visit: este cookie é usado de vez em quando e está ligado à função de estudo do nosso site
www.pokerstars.tv, que usamos para pedir feedback sobre o site e respectiva programação. É
um cookie persistente, com duração de um ano. 

ID de login, ID de sessão, assinatura, web token: estes cookies são utilizados para o início de
sessão. São cookies de sessão. 

Web ID: este cookie é utilizado para converter o seu nome de utilizador num número. É utilizado
por questões de segurança. Este é um cookie persistente. 

ID de instalação (WIID): este cookie é utilizado por questões de segurança e para saber o que
fez no site. Este é um cookie persistente. 

Fonte de login: este cookie é utilizado para compreender como utiliza o site e que plataformas
utiliza. Este é um cookie persistente. 

Licença e Site: estes cookies permitem-nos saber qual é o site com licença que precisa de ver e
depois oferecer as páginas correspondentes na língua correcta. São cookies persistentes. 

Código do país: este cookie permite-nos disponibilizar-lhe o conteúdo especí�co do país
correctamente. Esté um cookie persistente. 

Versão GUI: este cookie permite-nos saber como está a utilizar os nossos websites para que
possamos dar um melhor serviço de apoio caso surja algum problema com os sites. Este é um
cookie persistente. 

Usamos os seguintes cookies de funcionalidade de terceiros: 

Adobe Flash Player: este cookie é usado pelo nosso website www.pokerstars.tv, e armazena as
preferências do utilizador, como o nível do volume. É um cookie persistente e com duração
indeterminada.

c. Cookies de performance 

Usamos os seguintes cookies de performance de terceiros nos nossos websites: 

Hotjar: utilizamos serviços de análise fornecidos pela Hotjar Limited (http://www.hotjar.com/)
para compreendermos melhor como os visitantes utilizam o nosso site. Utilizamos os
seguintes cookies especí�cos: (i) _hjUserId. Este cookie persistente é implementado assim que
um utilizador carrega a página que contém o código Hotjar. O cookie contém um identi�cador
universal único (UUID) que permite ao Hotjar rastrear o mesmo utilizador em múltiplas páginas

http://www.pokerstars.tv/
http://www.fulltilt.com/
http://www.pokerstars.tv/
http://www.pokerstars.tv/


11/03/2021 Política de utilização do website da PokerStars | Informações sobre cookies

https://www.pokerstars.pt/cookies/ 5/11

e sessões; (ii) _hjClosedSurveyInvites. Este cookie persistente é implementado assim que um
visitante interage com um popup modal de convite para inquérito. É utilizado para assegurar
que o mesmo convite não aparece novamente se já tiver sido apresentado; (iii) _hjDonePolls.
Este cookie persistente é implementado assim que um visitante responde a uma sondagem
com o widget Feedback Poll. É utilizado para assegurar que a mesma sondagem não aparece
novamente se já tiver sido preenchida; (iv) _hjMinimizedPolls. Este cookie persistente é
implementado assim que um visitante minimiza o widget Feedback Poll. É utilizado para
assegurar que o widget mantém-se minimizado quando o visitante navega pelo seu site; (v)
_hjDoneTestersWidgets. Este cookie persistente é implementado assim que um visitante
submete a sua informação no widget Recruit User Testers. É utilizado para assegurar que o
mesmo formulário não aparece novamente se já tiver sido preenchido; (vi)
_hjMinimizedTestersWidgets. Este cookie persistente é implementado assim que um visitante
minimiza o widget Recruit User Testers. É utilizado para assegurar que o widget mantém-se
minimizado quando o visitante navega pelo seu site; e (vii) _hjIncludedInSample. Este cookie de
sessão é utilizado para que o Hotjar saiba se esse visitante está incluido na amostra utilizada
para gerar funis. 

Google Analytics (_utma, _utmb, _utmc, _utmt, _utmv, _utmz, _ga, _gat, _gat_t1): o Google
Analytics é um serviço de análise web oferecido pelo Google, Inc.
(http://www.google.com/analytics/). O serviço do Google Analytics usa cookies de forma a
avaliar os nossos serviços online e as nossas apps móveis e envia-nos relatórios sobre a forma
como eles são usados. Também usamos este serviço para proceder a experiências de
conteúdo de forma a podermos testar e melhorar os nossos websites. O serviço do Google
Analytics usa cookies de sessão e persistentes. Os cookies persistentes têm normalmente
uma duração entre seis meses e dois anos. 

ClickTale: a ClickTale é um serviço de análise web oferecido pela ClickTale, Inc.
(http://www.clicktale.com/). A ClickTale usa cookies em alguns dos nossos websites para nos
dar informações sobre o que os visitantes fazem dentro das páginas desses sites. Os cookies
usados pela ClickTale são cookies persistentes com duração de um ano. 

Maxymiser: alguns dos nossos websites usam os serviços oferecidos pela Maxymiser Limited
(http://www.oracle.com/marketingcloud/products/testing-and-optimization/index.html), que
reconhecem e contam o número de visitantes nos nossos websites e nos permitem perceber a
forma como os visitantes navegam pelos nossos websites. A par destes, utilizamos os
seguintes cookies da Maxymiser: (i) mmact, mmid, mmcore.srv, mmcore.txt, mmcord.pd and
mmcore.pd. Estes são cookies persistentes; (ii) maxymiser.optout. Este cookie é utilizado
para activar ou desactivar o Maxymiser em cada um dos seus browsers da web. Este é
um cookie persistente; (iii) mmcore.tst. Este cookie é utilizado pela plataforma para testar se
as de�nições do seu browser permitem a utilização de cookies no computador do utilizador
�nal. Este cookie é um cookie de sessão; (iv) mmpa.tst. Esta é um versão antiga do mesmo
cookie. Este é um cookie de sessão. 
Tenha em atenção que não utilizamos estes cookies de análise para armazenar qualquer
informação pessoal sobre si. Podemos, no entanto, combinar as suas informações de registo

http://www.google.com/analytics/
http://www.clicktale.com/
http://www.oracle.com/marketingcloud/products/testing-and-optimization/index.html
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com os dados que recebemos dos serviços de análise descritos acima, para que possamos
analisar a forma como usa os nossos serviços.

d. Cookies alvo/publicitários 
Usamos os seguintes cookies alvo/publicitários: 

gidclient: este cookie contém um Google client id variável usado pela equipa de análise para
determinar a origem do trá�co do a�liado. Este cookie é persistente e tem a duração de 1 mês. 

adqID: este cookie contém um ID de publicidade Adquant, utilizado para determinar a origem do
tráfego das redes sociais. Este cookie é persistente e tem a duração de 1 mês. 

Usamos os seguintes cookies alvo/publicitários de terceiros nos nossos websites: 

Adnetik / Digilant: alguns dos nossos websites usam os serviços da Adnetik (agora chamado
“Digilant”) oferecido pela Media Contacts Limited (http://www.digilant.com/). A Adnetik / Digilant
coloca cookies nesses sites com o objectivo de perceber se um utilizador fez uma determinada
acção numa página, para que possamos no futuro disponibilizar-lhe a mesma acção. Usa
cookies persistentes e com duração indeterminada. 

Double Click: permitimos o Double Click, um serviço do Google,
(http://www.google.com/doubleclick/), que coloca dois cookies no seu Dispositivo através dos
nossos websites. O primeiro, o “test cookie”, é persistente e tem a duração de quinze minutos.
O test cookie veri�ca se o seu browser aceita cookies alvo/publicitários. Se sim, o Double Click
colocará um segundo cookie no seu Dispositivo, chamado "id". O cookie id é persistente e tem
uma duração de dois anos. O Double Click também coloca estes cookies no seu Dispositivo
quando você vê os nossos anúncios noutros websites. Usamos os cookies Double Click para
medir a e�ciência das nossas campanhas publicitárias, limitar o número de vezes que vê uma
campanha, lembrar que visitou o website e para lhe mostrar anúncios que vão mais de encontro
aos seus interesses. Saiba mais em http://www.google.com/policies/privacy/ads/. 

promo, sti, pti, date: são cookies a�liados usados para localizar e avaliar conversões dos
nossos outros websites a�liados. São cookies persistentes com uma duração indeterminada,
que podem ser alterados com base na nossa política do programa de a�liação. 

pstrk: este cookie permite-nos manter os dados não pessoais do utilizador de que as pessoas
fazem download. É um cookie persistente e com duração indeterminada. 

pstrk.mminfo(testid): este cookie permite-nos integrar o MAyxmiser A/B test com outras
ferramentas de monitorização como o GA. É um cookie persistente e com duração
indeterminada. 

pstrk.ref(tempRef): este é um cookie de sessão que mantém temporariamente o indicador
para essa visita e expira imediatamente após a sessão. 

http://www.digilant.com/
http://www.google.com/doubleclick/
http://www.google.com/policies/privacy/ads/
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pstrk.gid: este é um cookie persistente apenas para manter parte da informação do GA como
identi�cação não pessoal que não seja baseada em dígitos e índice da sessão.

pstrk.utmid(__tempUTMID): este é um cookie de sessão que guarda temporariamente o urchin
utm_id. 

Signal: o signal é uma tecnologia de gestão de tags que fornece serviços de processamento de
dados que gerem e controlam o armazenamento de dados derivado dos nossos websites,
software de computador e aplicações móveis (fontes de dados). De�ne, lê e modi�ca cookies
ou outros objectos de conteúdo armazenados nos navegadores dos visitantes nestas fontes de
dados. Como resultado disso, os dados pertencentes a esses visitantes podem ser recolhidos
pelo Signal em nome do Stars Interactive Group. Estes dados podem incluir:  

Endereço IP e outro identi�cador único de um computador, telemóvel ou outra informação
sobre o navegador e dispositivo do visitante; 

Informação sobre as interacções com a fonte de dados do cliente, como o conteúdo
visualizado 

Dados demográ�cos, como a localização; 

Dados que identi�cam o navegador e dispositivo do visitante a um ou mais serviços terceiros. 

O Signal não armazena nem partilha nenhumas destas informações com terceiros. Os dados
recolhidos são para o nosso uso exclusivo.

3. Como gerir as definições dos seus cookies
Há várias formas para de�nir e controlar as de�nições dos seus cookies.

Deve ter em conta que, se apagar ou bloquear cookies, pode impedir que determinados websites
(ou funções dos mesmos) funcionem de forma e�ciente.

Se desactivar o nosso cookie “_ps_visit”, ou se apagar todos os cookies, então as suas preferências
não serão lembradas e será informado acerca dos cookies de cada vez que visitar o nosso site.

De momento, não é ainda tecnicamente possível ajustar as suas de�nições de cookies nos nossos
sites individuais.

Contudo, pode gerir as de�nições dos seus cookies através do seu browser, assim como nos
websites terceiros que colocam cookies no seu Dispositivo através dos nossos websites.
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a. Desligar cookies através do seu web browser.

A maioria dos web browsers modernos oferecem-lhe informações gerais sobre os cookies,
permitem-lhe ver que cookies tem instalados, apagá-los todos ou individualmente, e bloquear
ou autorizar os cookies de todos os websites ou de websites seleccionados individualmente.
Normalmente, também pode desligar os cookies publicitários de terceiros separadamente. 

Tenha em atenção que, se alterar as de�nições dos cookies através do web browser e a não
ser que apague ou bloqueie cada cookie individualmente, essas alterações vão aplicar-se a
todos os websites que visitar - não aos nossos websites apenas. Também tem que ajustar as
suas de�nições de cookies em cada um dos browsers que utiliza.

Normalmente, as informação sobre cookies podem ser encontradas na secção de 'Ajuda' do
seu web browser. Encontre abaixo alguns links para as secções de 'Ajuda' de alguns dos
browser mais utilizados.

Internet Explorer - http://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies

Google Chrome - http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Google Android - http://support.google.com/android/?hl=en 

Mozilla Firefox - http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-
your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Opera - http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari - http://www.apple.com/support/safari/  

Blackberry - https://help.blackberry.com/en/blackberry-
leap/10.3.1/help/mwa1334238823957.html

b. Desligar cookies de terceiros 

1. Desligar cookies de funcionalidade de terceiros 
Pode desligar os cookies do Adobe Flash Player no seguinte link: 

http://helpx.adobe.com/�ash-player/kb/disable-local-shared-objects-�ash.html

2. Desligar cookies de performance de terceiros 
Pode optar por não autorizar a gravação anónima da sua actividade no browser por
terceiros descrita acima em “Como usamos os cookies”, entrando nos respectivos
websites das companhias nos seguintes links:

Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

http://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://support.google.com/android/?hl=en
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
http://www.apple.com/support/safari/
https://help.blackberry.com/en/blackberry-leap/10.3.1/help/mwa1334238823957.html
http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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ClickTale - http://www.clicktale.net/disable.html

Maxymiser - http://www.oracle.com/marketingcloud/opt-status.html

Tenha em conta que, se desactivar os cookies de performance acima, não teremos
forma de saber o que as pessoas gostam ou não nos nossos sites. O que faz com que
nos seja mais difícil melhorar os nossos sites e a sua experiência neles.

3. Desligar cookies alvo/publicitários de terceiros
Pode desligar os cookies alvo/publicitários descritos acima em “Como usamos os
cookies” através dos seguintes links: 

Adnetik / Digilant - http://www.digilant.com/privacy-policy/#collection_and_use 

Double Click - http://www.google.com/policies/privacy/ads/#toc-optout/

Também pode optar por desligar os cookies alvo/publicitários de terceiros sempre que vê
um anúncio que foi personalizado para si. 

Tenha em atenção que os cookies de terceiros descritos acima poderão ter que de�nir
um cookie que recorde que você não autoriza os seus cookies alvo/publicitários. O que
quer dizer que, se alterar ou apagar o �cheiro desse cookie no seu browser, poderá ter
que voltar a desligar os outros cookies.

4. Actualizações a esta política de cookies
Fizemos um esforço para abordar a lista completa de todos os cookies que os websites do Stars
Interactive Group usam e pretendemos manter esta Política de Cookies actualizada. Pedimos-lhe que
consulte esta página de tempos a tempos, de forma a manter-se informado de quaisquer eventuais
alterações. Contudo, poderá haver momentos em que esta lista se encontre incompleta ou
desactualizada. Se precisar de con�rmação dos cookies que usamos numa determinada altura,
pedimos-lhe que contacte o nosso Serviço de Apoio.

Última actualização: Agosto 2018

Download

Jogo responsável

http://www.clicktale.net/disable.html
http://www.oracle.com/marketingcloud/opt-status.html
http://www.digilant.com/privacy-policy/#collection_and_use
http://www.google.com/policies/privacy/ads/#toc-optout
http://contact.rationalwebservices.com/?site=com&language=en&platform=Web&product=poker&country=&brand=PokerStars&tracking=
https://www.pokerstars.pt/client/download/
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Temos um compromisso com o jogo responsável e dedicamo-nos a
proporcionar uma experiência de jogo positiva e divertida.

Mais informações

Ajuda

Se tiver algumas dúvidas ou perguntas sobre as regras descritas nesta
página,

clique aqui

para saber como nos pode contactar.

Ofertas especiais

A PokerStars tem ofertas especiais durante todo o ano, que incluem
prémios cash, lugares para os melhores eventos ao vivo e muito mais.

Consultar as Ofertas Especiais

Como jogar poker

Na secção 'Como Jogar Poker' da PokerStars irá encontrar as regras do
poker, dicas para principiantes e estratégias avançadas.

Mais informações sobre Como Jogar

Jogar a dinheiro real

https://www.pokerstars.pt/about/responsible-gaming/
https://www.pokerstars.pt/poker/room/support
https://www.pokerstars.pt/poker/promotions/
https://www.pokerstars.pt/poker/
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Faça o seu depósito de dinheiro real e comece a jogar na PokerStars.
Os depósitos são rápidos e seguros.

Como depositar

Como fazer

Eventos e comunidade

Jogos populares

Políticas
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