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Política de privacidade

Aqui apresentamos a Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da BIDLUCK S.A. –
SUCURSAL DE PORTUGAL (doravante, "Bidluck" ou "nós").

A Bidluck tem como um dos seus objetivos a proteção da privacidade das pessoas, em particular
dos seus utilizadores. É por isso que queremos informá-lo sobre o conteúdo desta Política de
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (doravante, a "Política") para que entenda como
trataremos os dados pessoais que nos fornece.

Esta Política é aplicável à página da web bidluck.pt, bem como às versões adaptadas para
diferentes dispositivos de acesso (doravante, a "Web" ou o "Site"). Verá que neste site existem
links para outros sites, como o site da Diretoria Geral para o Regulamento do Jogo, entre outros.
Deve ter em mente que esta Política não se aplica a sites mantidos por outras empresas ou
organizações. Portanto, não somos responsáveis   pelo conteúdo, serviços e produtos aos quais os
links aos quais você pode aceder a partir deste site. Recomendamos que, se aceder a um desses
sites, consulte sua Política de Privacidade antes de fornecer qualquer informação.

Uma vez que não pode ser de outra forma, os utilizadores deste site (doravante "Utilizador / s",
"você" ou "você") responsável pela precisão dos dados fornecidos, sendo responsável por
comunicar qualquer alteração neles e deixando a Bidluck isenta de qualquer tipo de
responsabilidade a esse respeito. A Bidluck reserva o direito de excluir dos serviços registados de
qualquer Utilizador que tenha fornecido dados falsos, sem prejuízo das demais ações que possam
ser previstas em lei.

 

Qual é o propósito da Política de Privacidade?

A Política descreve as práticas de processamento de dados pessoais que os utilizadores fornecem
voluntariamente ou que são obtidos através da navegação na Web.

Ou seja, enquanto navega neste Site e usa os serviços de jogos oferecidos, nós acedemos aos
seus dados pessoais. E o que está descrito nesta Política é como recolher, processar e usar esses
dados.

Em qualquer caso, Bidluck cumpre as disposições sobre o Regulamento Geral de Proteção de
Dados, (doravante "RGPD"), que aprova o Regulamento de Desenvolvimento do RGPD, e outros
regulamentos em vigor a qualquer momento.

BIDLUCK S.A. – SUCURSAL DE PORTUGAL., domiciliada em Leiria, Avenida Adelino Amaro da
Costa, lote 21, Bloco A, loja 3 e NIF 980 537 703, que atende a todas essas diretrizes, e garante o
uso e tratamento dos dados pessoais dos seus utilizadores, sendo responsável pelos arquivos em
que os dados serão incluídos adequadamente. Da mesma forma, a Bidluck solicitará ao Utilizador
o consentimento para o processamento do correio electrónico para fins comerciais a qualquer
momento.

É importante que leia e aceite esta Política. Logicamente, não podemos ter uma política diferente
para cada utilizador e se depois de lida decidir não aceitar isso, infelizmente não podemos
oferecer nossos serviços de jogo e, para nosso pesar, pedimos-lhe para não usar este Site e não
irá fornecer-nos os seus dados pessoais.

Antes de entrar nos detalhes, nós queremos que saiba que é possível que os termos desta
mudança de política, como resultado da implementação de novas práticas que conduzem ou para
se adaptar à nova legislação, as exigências da jurisprudência, novos critérios da Comissão
Nacional e Proteção de Dados (doravante, "CNPD") ou autoridade competente em cada momento,
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ou auto-regulação, por isso aconselhamos a visitá-lo periodicamente. Portanto, nos reservamos o
direito de modificá-lo a qualquer momento e, nos casos em que for necessário, o notificaremos
sobre as alterações para que possa dar-nos o seu consentimento.

 

Como obtemos os seus dados pessoais

Recolhemos os dados pessoais em momentos diferentes, por exemplo, quando:

Preencha o 'Formulário de Inscrição' para registo e registo nos serviços de jogos oferecidos pela
Web.

 Solicita um levantamento dos seus fundos
 Usa o nosso serviço ao cliente

Usa um dos nossos formulários de contacto, mesmo se não for um utilizador registado, responde
a uma de nossas pesquisas de satisfação

 Para se registar em comunicações comerciais, durante o registo, há uma caixa onde
explicitamente solicita: Eu quero receber informações sobre títulos, notícias e promoções Bidluck.

 Para se inscrever uma vez que está registado, deve enviar um email com o assunto NOTICIAS
para apoio@bidluck.pt

 Para deixar de receber comunicações comerciais, pode enviar um e-mail para apoio@bidluck.pt
com o assunto LOW.


