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Geral

A nossa Política de Privacidade tem como objetivo informar o utilizador
sobre o tratamento de dados pessoais que fazemos, as finalidades e os
meios a que recorremos para esse tratamento, bem como a
comunicação de dados que efetuamos, acompanhada da sua
justificação e, por fim, os seus direitos quanto aos referidos
tratamentos, entre outras informações relevantes.

Esta Política de Privacidade e Cookies rege a forma como a Moosh
trata, utiliza e protege a informação fornecida pelo utilizador no
momento de registo, assim como durante a utilização da
página www.moosh.pt. A Moosh compromete-se a aplicar as regras de
privacidade e de proteção de dados pessoais aqui previstas. Esta
Política de Privacidade e Cookies deverá ser cuidadosamente lida e
compreendida, uma vez que, para aceder aos serviços da Moosh, o
utilizador terá de disponibilizar dados pessoais.

A Moosh é uma empresa registada em Malta com o número de registo
C81535 e sede social em Ewropa Business Centre, Level 3 - 703, Dun
Karm Street, Birkirkara, BKR 9034, Malta.

De acordo com o Decreto Lei 66/2015 de 29 de Abril que regula a
atividade de Jogos e Apostas online e para as licenças 19 e 20,
emitidas pelo SRIJ – Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, a
Moosh está autorizada a oferecer apostas desportivas e jogos de casino
em Portugal através da página www.moosh.pt. De acordo com a
legislação em vigor, apenas as licenças emitidas pelo SRIJ são válidas
para operar em Portugal. Para mais informações, por favor visite a
página da entidade reguladora
em http://www.srij.turismodeportugal.pt/pt/.

Ao efetuar o registo na Moosh, o utilizador declara ter lido,
compreendido e aceite as condições da presente Política de Privacidade
e Cookies e dos Termos e Condições da www.moosh.pt. Ao efetuar o
registo e ao utilizar a plataforma, o utilizador autoriza a recolha e o
tratamento dos seus dados de registo e dos dados provenientes da
respetiva navegação, para as finalidades expressamente previstas na
presente política.
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