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Comunicação dos dados a terceiras entidades

Os dados recolhidos poderão ser veiculados ao SRIJ – Serviço de
Regulação e Inspeção de Jogo (nomeadamente para verificação da
identidade dos utilizadores), à Comissão Nacional de Proteção de
Dados (para fins de auditoria) e/ou a qualquer outra entidade
competente de controlo e fiscalização, sendo esta comunicação uma
obrigação legal.

Todos os indivíduos que, no exercício das suas funções, tenham acesso
aos dados dos utilizadores estão vinculados ao sigilo profissional,
mesmo após cessação de funções.

A fim de garantir a confidencialidade e a segurança dos dados, a
Moosh tomará as medidas legalmente necessárias para garantir que
todas as entidades subcontratantes ofereçam garantias de proteção de
dados pessoais e que seja uma entidade que ofereça garantias de
idoneidade e que possua medidas técnicas e organizacionais
adequadas, a fim de proteger os dados pessoais contra destruição
acidental ou ilegal, perda acidental, alteração, divulgação não
autorizada ou acesso não autorizado e qualquer outra forma de
tratamento ilegal, em particular mediante a formalização por contrato
entre a Moosh e a entidade contratada em que a última se
compromete a agir apenas mediante as instruções da Moosh no que se
refere ao tratamento de dados pessoais.

Os restantes utilizadores da Plataforma têm acesso aos dados do perfil
públicos, quando tal for necessário para execução dos nossos serviços,
i.e., para ser possível efetivar o jogo online. Para este efeito, o
utilizador está obrigado a fornecer os dados pessoais. Caso se oponha
ao fornecimento e posterior comunicação, não é possível a prestação
dos serviços da Moosh, i.e., jogo online (e apostas).

Com o consentimento do utilizador

Partilharemos os dados pessoais recolhidos com empresas,
organizações e indivíduos externos à Moosh se tivermos o
consentimento do utilizador para o fazer.

Para processamento externo

Fornecemos os dados pessoais recolhidos aos nossos parceiros,
outras empresas e pessoas fidedignas para efeitos de
processamento, com base nas nossas instruções e em
conformidade com a nossa Política de Privacidade, mediante
medidas de segurança e confidencialidade.

Por motivos legais

Partilharemos informações com outras entidades externas à Moosh
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Partilharemos informações com outras entidades externas à Moosh
desde que tal seja necessário para:

Cumprimento de uma obrigação jurídica a que a Moosh esteja
sujeita;
Defesa de interesses vitais do titular dos dados ou de outra
pessoa singular;
Exercício de funções de interesse público;
Exercer os interesses legítimos da Moosh apenas se estes não
estiverem em conflito com os direitos fundamentais e
liberdades do utilizador.

Podemos partilhar informação anonimizada, isto é, informação que
não contenha dados de identificação pessoal, publicamente e com
os nossos parceiros, nomeadamente informações para mostrar
tendências em relação à utilização geral dos nossos serviços.


