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Versão: 1.2

Data de Publicação: 09 de junho de 2021

Esta POLÍTICA DE PRIVACIDADE E COOKIES entra em vigor na data de acesso e registo do Jogador. A SAS APOSTAS SOCIAIS reserva-se o
direito de alterar esta POLÍTICA DE PRIVACIDADE E COOKIES em qualquer altura, sem prejuízo da obtenção dos necessários consentimentos
por parte do Titular dos Dados e dos limites legais estabelecidos, mantendo publicada a cada momento a versão vigente para conhecimento e
adesão do Utilizador e/ou Jogador, seja através do Site, no momento de acesso, seja diretamente, por envio através de email.

Esta política faz parte dos TERMOS E CONDIÇÕES e respeita as obrigações 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 aprovada neste âmbito, bem como das especificidades do Regime Jurídico dos Jogos e Apostas Online (RJO).

Nos termos do artigo 27.° do RJO, as pessoas autorizadas no exercício das suas funções a aceder aos dados pessoais dos Jogadores são obrigadas a
sigilo profissional, mesmo após o termo das suas funções.

 

1.    INTRODUÇÃO

1.1.  A POLÍTICA DE PRIVACIDADE E COOKIES define o modo como a SAS Apostas Sociais, Jogos e Apostas Online, SA ("nós" ou "SAS
APOSTAS SOCIAIS"), uma sociedade de direito Português, com sede na Avenida Álvares Cabral, n.º 61, 1.º andar, 1250-017 Lisboa, pessoa
coletiva n.º 514 201 843, recolhe e trata Dados Pessoais (conforme definido no ponto 2. abaixo). Nos termos e para os efeitos da Legislação
Aplicável, a SAS APOSTAS SOCIAIS é a entidade responsável pela recolha e tratamento dos seus Dados Pessoais.

1.2.  Esta POLÍTICA DE PRIVACIDADE E COOKIES deve ser lida com atenção. O Jogador compreende e aceita que ao aceder e ao registar-se
no Site está a disponibilizar Dados Pessoais, autorizando a recolha, registo, organização, estruturação, conservação, adaptação ou alteração,
recuperação, consulta, utilização, apagamento ou destruição, bem como a divulgação por transmissão, difusão ou qualquer outra forma de
disponibilização, comparação ou interconexão destes nos termos definidos pela Legislação Aplicável e por este Acordo.
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1.3.  A SAS APOSTAS SOCIAIS trata os seus Dados Pessoais como estritamente privados, e apenas os irá partilhar com autoridades públicas,
nomeadamente, com a entidade reguladora do sector – Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), ou subcontratados e prestadores de
serviços que cumpram os nossos elevados padrões de proteção, nos termos da Legislação Aplicável.

1.4.  Ao aceitar a POLÍTICA DE PRIVACIDADE E COOKIES aceita que os seus Dados Pessoais possam ser transferidos para entidades terceiras
para a prestação dos serviços objeto do contrato de utilização do Site, para gestão da sua conta, criação de perfis de cliente e garantia de segurança
do Site, bem como para lhe permitir utilizar os nossos serviços. Poderá sempre escolher se autoriza a utilização dos seus Dados Pessoais para
efeitos de marketing, sem que a sua recusa afete os serviços que lhe prestamos.

1.5.  Antes de utilizar o Site, terá de confirmar que leu e concordou com os termos desta POLÍTICA DE PRIVACIDADE E COOKIES e que dá o
seu consentimento para a utilização dos seus Dados Pessoais nos termos e para os fins definidos nesta POLÍTICA DE PRIVACIDADE E
COOKIES.

1.6.  Se não desejar fornecer ou se não fornecer os Dados Pessoais necessários nos termos da Legislação Aplicável não deve registar-se no Site nem
introduzir no Site informações relevantes ou de outra maneira fornecer os seus Dados Pessoais. A não autorização do tratamento desses dados, no
entanto, não permitirá usufruir em pleno dos serviços que a SAS APOSTAS SOCIAIS desenvolveu e disponibiliza.

 

2.    AS INFORMAÇÕES QUE A SAS RECOLHE

2.1.  A SAS APOSTAS SOCIAIS recolhe os seus Dados Pessoais para facilitar o nosso relacionamento e oferecer-lhe a melhor experiência de jogo
possível.

2.2. A SAS APOSTAS SOCIAIS recolhe os Dados Pessoais no momento em que cria uma Conta de Jogador, através do uso do formulário de
registo online, durante a sua atividade de jogo e quando nos envia os seus detalhes por e-mail ou contacta através do Apoio ao Cliente. A SAS
APOSTAS SOCIAIS recolhe igualmente as informações relativas à sua atividade de jogo e às suas transações, incluindo os detalhes dos
instrumentos de pagamento utilizados, no cumprimento da Legislação Aplicável. Além disso, a SAS APOSTAS SOCIAIS pode vir a recolher
Dados Pessoais através de questionários por nós submetidos ou por empresas que a SAS APOSTAS SOCIAIS contrata para o efeito, caso em que
damos ao Jogador conhecimento dessa recolha específica.    
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3.    INFORMAÇÕES RECOLHIDAS DE TERCEIROS

3.1.  A SAS APOSTAS SOCIAIS pode utilizar informações cedidas por terceiros no âmbito da prevenção contra a fraude e no âmbito de uma
suspeita fundada da prática de um ilícito. Esta informação pode ser utilizada de diversas maneiras, nomeadamente para identificar e/ou prevenir
situações reportadas como roubo de identidade, usurpação de conta, branqueamento de capitais e/ou financiamento de terrorismo ou ataques
cibernéticos.

3.2.  O serviço de terceiros também ajuda a verificar a sua identidade, ao registar-se, e a guardar as informações do seu dispositivo (como o
modelo, o sistema operativo e a versão do browser, ou o endereço IP) utilizando estes elementos para confirmar a identidade do dispositivo.

 

4.    INFORMAÇÕES RECOLHIDAS ATRAVÉS DE COOKIES E TECNOLOGIAS SEMELHANTES

4.1.  Através de "Cookies" e outras tecnologias semelhantes (por ex., etiquetas de pixel ou hiperligações) a SAS APOSTAS SOCIAIS recolhe
dados para permitir recordá-lo quando visitar o Site, melhorar a sua experiência online e adequá-la às suas necessidades.

4.2.  Também utilizamos as informações recolhidas através dos "Cookies" e de outras tecnologias semelhantes para detetar comportamentos
fraudulentos ou transações e/ou utilizações abusivas/impróprias do nosso site e serviços. Estas informações também ajudam a SAS APOSTAS
SOCIAIS a verificar identidade do Jogador ao registar-se e memorizar as informações do seu dispositivo.

4.3.  Para saber mais acerca dos Cookies e das tecnologias relacionadas, consulte o Ponto 13 desta política.

 

5.    INFORMAÇÕES DE ANÁLISE – GOOGLE ANALYTICS

5.1.  A SAS APOSTAS SOCIAIS usa o Google Analytics, que é uma ferramenta de análise da Web do Google Inc., Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, EUA (doravante "Google") para adequar o desenho e para a melhoria contínua do Site. O Google Analytics trabalha
com cookies e cria perfis de utilizador pseudonimizados, que permitem uma análise do uso do nosso Site. As informações armazenadas nesses
cookies (como tipo/versão do navegador, sistema operativo usado, URL de origem, nome do host e endereço de IP, hora da ligação ao servidor)
geralmente são transmitidas e armazenadas nos servidores do Google nos EUA.
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5.2.  A anonimização/máscara do IP por parte da Google ocorre logo que os dados são recebidos pela rede de recolha do Google Analytics, antes de
ocorrer qualquer armazenamento ou processamento.

5.3.  Contratamos o Google para analisar a utilização do Site e para gerar relatórios que permitam fornecer melhores serviços. O endereço IP
fornecido pelo seu navegador não será combinado com outros dados do Google. As informações podem ser transferidas a terceiros se isso for
exigido por lei ou se terceiros processarem esses dados em nome do Google.

5.4.  Pode impedir que os cookies sejam armazenados no seu dispositivo, ajustando o software do navegador. Tenha em atenção, no entanto, que a
alteração das suas definições pode ter efeitos negativos na usabilidade do nosso Site. Você pode impedir que o Google registre e processe dados
sobre o uso do nosso Site (incluindo o endereço IP do seu dispositivo) e armazene essas informações em um cookie baixando e instalando um
complemento de desativação do navegador aqui

 

6.    COMO UTILIZA A SAS APOSTAS SOCIAIS OS SEUS DADOS PESSOAIS

6.1.  Os seus Dados Pessoais são recolhidos para os seguintes fins:

a)  Gestão da relação contratual e de operações conexas à relação contratual, em particular, definir, administrar e gerir a sua Conta de Jogador
e os seus registos (incluindo o processamento de depósitos e levantamentos), fornecer e personalizar os Serviços (incluindo utilizar o Apoio ao
Cliente e o chat); customizar a nossa oferta às suas preferências (por exemplo, limites de jogo); receber e responder às suas mensagens e
pedidos; notificá-lo acerca de atualizações de Software e/ou dos Serviços.

b)  Cumprimento das obrigações legais em matéria de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo;

c)  Cumprimento de outras obrigações legais ou regulamentares nacionais ou de outras jurisdições onde a SAS APOSTAS SOCIAIS e seus
subcontratados ou parceiros comerciais possuam uma licença;

d)  Identificação de situações de fraude e de atividades ilícitas (incluindo, quando aplicável, para corresponder a pedidos de entidades
autorizadas [por ex., organismos desportivos] para a partilha de informações;

e)  Realizar campanhas de pesquisa de mercado e inquéritos de avaliação;

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pt-BR
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f)  Preparar estatísticas relacionadas com a utilização dos Serviços;

g)  Realizar ações de promoção e de marketing direto, por si ou por terceiro, nos termos consentidos por si;

h)  Adequar as ações de promoção e marketing direto e definição de novos serviços/produtos ajustando ao perfil de jogo do Titular, nos termos
consentidos por si.;

Ao aderir expressamente às opções (g) e (h) acima, a SAS APOSTAS SOCIAIS mantém-no informado a respeito de ofertas e promoções
relativas aos nossos produtos e serviços mas o Titular poderá a todo o momento cancelar a sua autorização.

6.2.  Na tabela infra pode verificar porque recolhemos os seus Dados Pessoais, que dados são recolhidos, bem como as possíveis
consequências da recusa em nos fornecer esses dados:

Finalidades
– Porque

recolhemos
os dados

Categorias de dados –
que dados recolhemos

Possíveis
consequências da

recusa em fornecer
os dados

Base legal do
tratamento

Registo Dados de identificação;
Contactos; Informações
Financeiras; Dados de
Ligação; Localização

Impossibilidade de
criação de

registo/conta de
jogador

Contrato /
Obrigações

legais
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Autenticação
e validação

de identidade

Dados de identificação;
Atividade de Jogo;

Informações
Financeiras; Dados de
Ligação; Localização

Suspensão /
encerramento da

conta;
Impossibilidade de

iniciar sessão;
Impossibilidade de

realização de
transações
financeiras

Obrigações
Regulamentares

/ Legais

Gestão de
transações
financeiras

Dados de identificação
pessoal; Informações

Financeiras

Suspensão /
encerramento da

conta;
Impossibilidade de

iniciar sessão;
Impossibilidade de

realização de

Obrigações
Regulamentares

/ Legais
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transações
financeiras

Prevenção de
condutas
ilícitas

Dados de identificação
pessoal; Contactos;
Atividade do Jogo;

Informações
Financeiras

Suspensão /
encerramento da

conta;
Impossibilidade de

iniciar sessão;
Impossibilidade de

realização de
transações
financeiras

Obrigações
Regulamentares

/ Legais

Prevenção de
jogo

compulsivo

Dados de identificação
pessoal; Contactos;
Atividade do Jogo;

Informações
Financeiras

Suspensão /
encerramento da

conta;
Impossibilidade de

iniciar sessão;

Obrigações
Regulamentares

/ Legais
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Desenvolvimento
de negócio

Dados de identificação
pessoal; Atividade de

Jogo; Informações
Financeiras; Dados de
Ligação; Localização

Não existem

Consentimento
/ Relatórios
internos e

desenvolvimento
de negócio

Ofertas
personalizadas,

bónus e
interface do
utilizador

Dados de identificação
pessoal; Atividade de

Jogo; Informações
Financeiras; Dados de
Ligação; Localização

Impossibilidade de
receber ofertas e

bónus. Experiência
de jogo não

personalizada

Consentimento

Comunicações
comerciais

e/ou

Dados de identificação
pessoal; Contactos

Impossibilidade de
receber newsletter e

Consentimento
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informativas
e campanhas

campanhas gerais de
marketing

Reporte a
entidades

reguladoras

Dados de identificação
pessoal;  Atividade de

Jogo; Informações
Financeiras; Dados de
Ligação; Localização

Suspensão /
encerramento da

conta

Obrigações
Regulamentares

/ Legais

Consultas,
Reclamações
e Resolução

de Problemas

Dados de identificação
pessoal;  Atividade de

Jogo; Informações
Financeiras; Dados de
Ligação; Localização;

conteúdo das
mensagens e/ou

chamadas efetuadas ao
Apoio ao Cliente

Impossibilidade de
resolução e/ou de
atendimento ao

cliente / devolução
de chamada
telefónica

Contrato /
Obrigações

legais
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6.3.  Os seus Dados Pessoais são recolhidos e tratados pela SAS APOSTAS SOCIAIS para lhe fornecermos os Serviços associados às Licenças
para exploração de apostas desportivas à cota online e casino. A SAS APOSTAS SOCIAIS (incluindo aqui quaisquer agentes, subcontratados e/ou
funcionários que a representem) poderá proceder à recolha, registo, a organização, estruturação, conservação, adaptação ou alteração, recuperação,
consulta, utilização, divulgação por transmissão, difusão ou qualquer outra forma de disponibilização, comparação ou interconexão, limitação,
apagamento, destruição ou anonimização dos referidos dados pessoais, dentro dos limites e em conformidade com a Legislação Aplicável e
TERMOS E CONDIÇÕES aqui estabelecidos.

6.4.  Caso a SAS APOSTAS SOCIAIS pretenda posteriormente proceder ao tratamento dos Dados Pessoais para uma finalidade não indicada no
ponto anterior, antes do tratamento se iniciar, a SAS APOSTAS SOCIAIS diligenciará no sentido de fornecer ao Jogador as informações sobre essa
finalidade assim como quaisquer outras informações relevantes, e se necessário, obter o seu consentimento.

6.5.  As chamadas telefónicas de e para o Apoio ao Cliente podem ser gravadas para efeitos de monitorização da qualidade de serviço e prova das
transações comerciais e quaisquer outras comunicações respeitantes à relação contratual.

6.6.  O prazo de conservação dos dados pela SAS APOSTAS SOCIAIS será limitado ao legalmente exigido, conservando a SAS APOSTAS
SOCIAIS os dados durante o tempo necessário ao cumprimento da Legislação Aplicável e à prossecução das finalidades a que se destinam. Os
dados necessários à gestão da relação contratual e de operações conexas à relação contratual serão conservados, após cessação da relação
contratual, até se encontrar esgotado o direito de prescrição ou caducidade dos direitos contratuais. Por imposição legal e regulatória, a SAS
APOSTAS SOCIAIS conserva os dados relacionados com a atividade de jogos e apostas online por um período mínimo de 10 anos, conforme
determina o RJO.

6.7.  A SAS APOSTAS SOCIAIS, para os devidos efeitos legais e sem necessidade de notificação ou consentimento, pode, quando hajam fortes
indícios, verificar algumas das suas informações para a prevenção de crimes e fraude e para monitorizar e/ou garantir o cumprimento da Legislação
Aplicável.

6.8.  As operações de tratamento com vista às finalidades indicadas neste número 6 fundamentam-se nomeadamente: (i) No consentimento do
Jogador enquanto titular dos dados para os tratamentos; (ii) Na necessidade das operações de tratamento no âmbito da execução do presente
Contrato; (iii) Para o cumprimento de obrigações legais a que a SAS APOSTAS SOCIAIS está sujeita, nomeadamente, em matéria de prevenção e
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combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo; e no facto de (iv) O tratamento ser necessário para efeito dos interesses
legítimos prosseguidos pela SAS APOSTAS SOCIAIS, em conformidade com os interesses ou direitos do Jogador.

6.9.  Por interesses legítimos prosseguidos pela SAS APOSTAS SOCIAIS, devem ser entendidos os que resultam das atividades atuais e os
benefícios esperados pela SAS APOSTAS SOCIAIS dos tratamentos, em conformidade com a legislação em matéria de proteção de dados e a
demais legislação aplicável, nomeadamente, no âmbito da:

a)  Prevenção da fraude; ou,

b)  Prevenção da utilização abusiva de serviços; ou,

c)  Prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo; ou,

d)  Gestão da relação contratual e de operações conexas à relação contratual; ou,

e)  Análise e melhoria do site e dos produtos e serviços oferecidos.

 

7. DECISÕES AUTOMATIZADAS

7.1. De acordo com a Legislação Aplicável, a verificação dos dados pessoais introduzidos aquando do registo é efetuada mediante consulta às bases
de dados de entidade pública e sujeita a uma decisão automatizada, impedindo a criação de uma Conta de Jogador. Esta solução visa 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. A 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
uma 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 Jogador terá de enviar documentos comprovativos da sua identidade para
a SAS APOSTAS SOCIAIS para que esta possa proceder à validação manual.
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7.2. A SAS APOSTAS SOCIAIS poderá, ainda, adotar decisões individuais automatizadas se tais decisões (i) forem necessárias para a celebração
ou a execução do presente Acordo, (ii) forem autorizadas ou necessárias nos termos da Legislação Aplicável ou (iii) forem baseadas no seu
consentimento explícito. A SAS APOSTAS SOCIAIS não adota decisões individuais automatizadas, ou seja, com efeitos jurídicos ou impactos
significativos similares. Nos casos em que adote decisões individuais automatizadas, a SAS APOSTAS SOCIAIS aplica medidas adequadas para
salvaguardar os seus direitos, liberdades e legítimos interesses, e assegura que as mesmas são revistas com intervenção humana e garante ao titular
dos dados pessoais a possibilidade de manifestar o seu ponto de vista e de contestar a decisão.

7.3. Assim, para sua proteção, para prossecução do nosso legítimo interesse no sentido de prevenir fraudes e proteger a nossa reputação, assim
como para cumprir com as obrigações decorrentes da Legislação Aplicável, utilizamos sistemas automatizados para nos apoiar na monitorização e
acompanhamento dos nossos clientes. Todas as decisões finais tomadas sobre quaisquer ações têm a intervenção humana e resultam de um
processo de tomada de decisão humana.

 

8.    COMUNICAÇÃO DOS SEUS DADOS PESSOAIS

8.1.  Com exceção das situações identificadas na presente POLÍTICA DE PRIVACIDADE E COOKIES, a SAS APOSTAS SOCIAIS não vai
divulgar os seus dados pessoais a terceiros sem o seu consentimento. Poderemos divulgá-los caso nos dê o seu consentimento ou para efeitos dos
Fins, podemos divulgar os seus Dados Pessoais a qualquer uma das seguintes entidades:

a)  Funcionários e subcontratados da SAS APOSTAS SOCIAIS que nos apoiem na prestação dos Serviços, incluindo, sem limitar, serviços de
armazenamento de dados, apoio ao cliente, marketing, consultores, ou que, por outro motivo legítimo, precisem de ter acesso a essas
informações;

b)  Quaisquer terceiros que nos apoiem na prestação de Serviços, incluindo (entre outros) prestadores de serviços de pagamentos, funcionários
do Apoio ao Cliente e moderadores de chat;

c)  Quaisquer terceiros que nos possam apoiar na verificação dos seus Dados Pessoais, incluindo instituições financeiras (um registo desta
pesquisa pode ser mantido por esses terceiros);

d)  Quaisquer terceiros que nos apoiem na monitorização da utilização dos Serviços, incluindo na deteção e prevenção de fraude e conluio;
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e)  O Fornecedor de Software;

f)  Quaisquer subcontratados ou outros consultores que estejam a auditar qualquer um dos nossos processos empresariais e que necessitem de
aceder a essas informações, com a finalidade de nos aconselhar;

g)  Qualquer autoridade que por imposição da Legislação Aplicável tenha um fundamento legítimo para aceder aos seus Dados Pessoais; e

h)  Qualquer regulador ou entidade autorizada que possa ter um fundamento razoável e justificado para aceder aos seus Dados Pessoais.

8.2.  Se, em algum momento, desejar que a SAS APOSTAS SOCIAIS deixe de tratar os seus Dados Pessoais para os Fins supracitados, entre em
contato connosco através do e-mail gestaodedados@placard.pt para procedermos às medidas necessárias para cancelar o processo. Esta opção
implica que a sua Conta de Jogador seja cancelada.

8.3.  Nas situações em que a SAS APOSTAS SOCIAIS recorre a terceiros para a prestação de determinados serviços que impliquem o acesso a
dados pessoais, são adotadas medidas adequadas, de forma a assegurar que estas entidades são reputadas e oferecem as mais elevadas garantias a
este nível, o que ficará devidamente consagrado e acautelado em contrato a assinar entre a SAS APOSTAS SOCIAIS e a terceira entidade. Em
qualquer dos casos, a SAS APOSTAS SOCIAIS permanece responsável pelos dados pessoais que lhe são disponibilizados.

8.4.  Poderemos, também, divulgar informação estatística (em que os titulares não são identificados) para efeitos de marketing e desenvolvimento
estratégico.

 

9.    PREFERÊNCIAS DE MARKETING

9.1.  A SAS APOSTAS SOCIAIS (e, conforme relevante, qualquer outra empresa parceira da SAS APOSTAS SOCIAIS) não lhe enviará
informações não solicitadas relativamente a quaisquer produtos ou serviços de terceiros.

9.2.  Durante o processo de registo da Conta de Jogador, terá a oportunidade de escolher se pretende ou não receber informações sobre as nossas
ofertas e promoções (e de qualquer empresa parceira).

9.3.  A SAS APOSTAS SOCIAIS enviar-lhe-á mensagens de texto, e-mails e atualizações promocionais salvo se nos comunicar que não deseja
continuar a receber estas informações. A SAS APOSTAS SOCIAIS garante ao Jogador, de forma clara e explícita, a possibilidade de recusar a
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utilização de tais dados:

a)  No momento da recolha dos dados; e

b)  Quando o Jogador não tenha recusado inicialmente essa utilização, em cada comunicação efetuada.

9.4.  Pode atualizar as suas preferências de marketing em qualquer momento:

a)  Se estiver a receber e-mails siga as instruções para anular a subscrição;

b)  Se estiver a receber mensagens de texto, siga as instruções para anular a subscrição; ou

c)  Entre em contacto com o Apoio ao Cliente.

 

10.    TRANSFERÊNCIA DOS SEUS DADOS PESSOAIS PARA FORA DA UE

10.1.  Os seus dados pessoais podem ser acedidos e/ou tratados em países fora da União Europeia (UE) onde a SAS APOSTAS SOCIAIS e
empresas fornecedoras subcontratadas por si subcontratadas tenham instalações.

10.2.  Em todos os casos, dar-se-á cumprimento às disposições legais nacionais e europeias nesta matéria, garantindo-se a existência de decisão de
adequação quanto à proteção dos dados por parte da Comissão Europeia ou a consagração contratual que garanta o efetivo exercício dos direitos ao
titular dos dados.

 

11.    ATUALIZAR OS SEUS DADOS PESSOAIS

11.1.  Pode atualizar os seus Dados Pessoais em qualquer momento através do Site acedendo à sua Conta de Jogador ou ainda contactando o nosso
Apoio ao Cliente através do email apoio@placard.pt. A alteração de informações bancárias terá de ser sempre realizada através do Apoio ao
Cliente ou através do email apoio@placard.pt e não diretamente na sua Conta de Jogador.
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11.2.  Relembramos que a Legislação Aplicável não autoriza a modificação das informações relativas à data e local de nascimento, ao número de
identificação civil e ao número de identificação fiscal.

11.3.  A atualização poderá obrigar ao envio de comprovativos da informação a modificar.

10.4. De tempos a tempos, a SAS APOSTAS SOCIAIS também lhe poderá solicitar comprovativos da informação prestada aquando do registo, de
forma a verificar a sua atualidade, nos termos da Legislação Aplicável.

 

12.    EXERCÍCIO DOS SEUS DIREITOS

12.1.  Nos termos da legislação específica em matéria de dados pessoais, é garantido ao titular dos dados o exercício dos seus direitos,
nomeadamente, o acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito, bem como à sua retificação ou o seu apagamento, à limitação do tratamento e
o direito de se opor ao tratamento. A Legislação Aplicável autoriza a modificação das informações pessoais, exceto as relativas à data e local de
nascimento, ao número de identificação civil e ao número de identificação fiscal.

12.2.  Sem prejuízo dos interesses legítimos prosseguidos pela SAS APOSTAS SOCIAIS, o Jogador tem o direito de retirar o consentimento em
qualquer altura, sem que tal decisão comprometa a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado.

12.3.  No âmbito das finalidades indicadas, nomeadamente, a gestão da relação contratual e a prevenção e combate ao branqueamento de capitais e
ao financiamento do terrorismo, a SAS APOSTAS SOCIAIS poderá realizar tratamentos que conduzirão à existência de decisões automatizadas,
incluindo a definição de perfis, sempre baseada no consentimento explícito do Jogador, não podendo a SAS APOSTAS SOCIAIS, em caso de
recusa do Jogador, avançar com a celebração do contrato e, como tal, estabelecer a relação comercial.

12.4.  Para entrar em contato com o Apoio ao Cliente para obter qualquer esclarecimento quanto aos seus Dados Pessoais ou para obter uma cópia
dos mesmos, envie um email (gestaodedados@placard.pt) ou escreva para o endereço Avenida Álvares Cabral, n.º 61, 1.º andar, Lisboa. A SAS
APOSTAS SOCIAIS precisará de um prazo de até vinte e oito (28) dias para responder e dar cumprimento a esse pedido. Utilize e-mails ou cartas
com registo de entrega.

12.5.  De acordo com a Legislação Aplicável, reservamo-nos o direito de cobrar uma comissão pela disponibilização dessas informações se o
pedido for infundado ou excessivo, nomeadamente devido ao seu caráter repetitivo.
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12.6.  Se, em algum momento, considerar que não estamos a respeitar esta POLÍTICA DE PRIVACIDADE E COOKIES, entre em contato através
do e-mail gestaodedados@placard.pt, para que possamos determinar e corrigir o problema.

 

13.    PUBLICIDADE E UTILIZAÇÃO DE COOKIES

13.1.  A SAS APOSTAS SOCIAIS e o Fornecedor de Software podem recolher informações anónimas relativas à sua utilização do Site, utilizando
"cookies", etiquetas de pixel e/ou funcionalidades semelhantes. Um "cookie" é um pequeno ficheiro de texto que é descarregado para o seu
computador quando acede ao Site e que nos permite ver quando é que regressa ao Site. Utilizamos cookies para a operação do Site, incluindo (por
exemplo) para permitir que permaneça com a sessão iniciada enquanto se desloca para diferentes partes do Site. Também utilizamos cookies para
os nossos próprios fins analíticos, para que possamos identificar problemas técnicos no Site e, assim, melhorar a experiência dos nossos clientes.
Também utilizamos serviços fornecidos por terceiros para efeitos de prevenção contra fraude. Para estes fins, os cookies são colocados no seu
dispositivo para identificá-lo, no futuro, quando visitar o nosso site ou se ligar às nossas aplicações. Os cookies utilizados neste Site são definidos
pela SAS APOSTAS SOCIAIS ou por parceiros terceiros e integram-se nas seguintes categorias:

a)  Estritamente necessário - estes cookies são essenciais para que se possa deslocar no Site e utilizar as suas funcionalidades. Se remover ou
desativar estes cookies, não garantimos que possa continuar a utilizar o nosso Site ou beneficiar de todas as nossas funcionalidades de
segurança.

b)  Desempenho - estes cookies recolhem informações sobre a forma como os nossos visitantes utilizam o nosso Site. Permitem-nos
reconhecer e contar o número de visitantes e ver como é que os visitantes se deslocam pelo Site.

c)  Funcionalidade - estes cookies são utilizados para fornecer serviços ou para memorizar as escolhas que faz para que possamos personalizar
o nosso conteúdo para si. Utilizamos estas informações para personalizar a sua experiência no nosso Site, para atender as suas preferências de
esquema do conteúdo, tamanho do texto etc. Pode gerir estes cookies utilizando as definições do seu browser. Contudo, se os bloquear, a SAS
não poderá oferecer-lhe determinados serviços que possa ter escolhido.

d)  Direcionamento - estes cookies memorizam a sua visita no Site, incluindo as páginas Web a que acedeu, a partir de que dispositivo acedeu
e as hiperligações em que clicou. Estes podem ser utilizados, por exemplo, para a gestão contratual da SAS APOSTAS SOCIAIS com os seus
Afiliados. Utilizamos estas informações para tornar o nosso Site relevante para os seus interesses e para fins de deteção de abuso e fraude do
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Site. Alguns destes são "cookies de sessão" que permanecem durante o período da sua visita no nosso site e são eliminados no final da sua
sessão. Outros são "cookies persistentes" que permanecem no seu dispositivo durante um período de tempo após a saída do Site.

e) Cookies de Performance/Análise – estes Cookies ajudam-nos a entender como é que os utilizadores usam o nosso Site, a recolher
informação sobre o número de visitantes, páginas visitadas e duração das visitas. Estes Cookies ajudam-nos ainda a medir a performance das
nossas campanhas promocionais e a melhorar a experiência para o utilizador.

f) Cookies de Publicidade - estes Cookies recolhem informação sobre a atividade online dos nossos utilizadores e identificam interesses para
que lhes possamos fornecer publicidade relevante.

13.2.  A maioria dos browsers têm cookies ativados por predefinição, mas pode alterar as definições dos seus cookies, que se encontram,
geralmente, no menu "opções" ou "preferências" do seu browser da Internet. Pode bloquear quaisquer cookies de quaisquer Sites ao ativar a
definição no seu browser que permite que recuse a definição de alguns ou de todos os cookies. Contudo, se bloquear todos os cookies, poderá não
conseguir aceder ao nosso Site ou a partes deste. Também pode utilizar as definições do seu browser para eliminar cookies.

13.3.  Como parte do funcionamento do Site e para a nossa análise estatística do tráfego do Site, o Site armazena automaticamente os endereços IP
da Internet. A SAS APOSTAS SOCIAIS não armazena endereços de email de visitantes do Site. O sistema de publicidade armazena endereços IP
para fornecer funcionalidades de publicidade mais precisas.

13.4.  As interações com a SAS APOSTAS SOCIAIS (uso do Site, aplicações, mensagens instantâneas, e-mails, chamadas telefónicas, etc.) podem
ser registadas. Esses registos são propriedade da SAS APOSTAS SOCIAIS e podem ser utilizados como meio de prova em caso de conflito ou para
melhorar o serviço de atendimento aos clientes.

13.5.  Embora o Site possa conter hiperligações para sites operados por terceiros, não somos responsáveis pelas práticas de privacidade ou pelo
conteúdo desses sites.

 

14.    SEGURANÇA

14.1.  Utilizamos um conjunto de métodos para garantir que todas as informações dos clientes permanecem confidenciais. As informações
transferidas são enviadas utilizando métodos de encriptação avançada e, uma vez que estejam armazenadas nos nossos servidores, são protegidas
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pela tecnologia firewall mais atualizada do mercado para proteger os dados contra a utilização indevida e perda.

14.2.  A SAS APOSTAS SOCIAIS aplica as medidas técnicas e organizativas adequadas para assegurar que as operações de tratamento pelas quais
é responsável ocorrem em conformidade com a Legislação Aplicável e melhores práticas, bem como, as medidas técnicas e organizativas
adequadas a assegurar um nível de segurança adaptado ao risco das operações de tratamento, nomeadamente, para proteger os dados contra a
destruição, acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a difusão ou o acesso não autorizado, bem como contra qualquer outra forma de
tratamento ilícito dos mesmos.

14.3.  A SAS APOSTAS SOCIAIS poderá recorrer a prestadores de serviços que efetuem os tratamentos dos dados por conta da SAS APOSTAS
SOCIAIS e de acordo com as finalidades e instruções determinadas pela SAS APOSTAS SOCIAIS, recorrendo apenas a prestadores de serviços
que apresentem garantias suficientes de execução de medidas técnicas e organizativas adequadas de uma forma que o tratamento satisfaça os
requisitos da Legislação Aplicável e melhores práticas e assegurem os direitos do Jogador.

14.4.  Os seus Ganhos e Levantamentos são mantidos estritamente confidenciais e as informações relativas aos Ganhos são armazenadas em
ambientes de operação seguros. Não fornecemos informações sobre Ganhos a quaisquer terceiros, salvo se a divulgação dessas informações for
exigida por lei, por um regulamento ou uma autoridade de controlo com legitimidade.

14.5.  O Site está protegido com encriptação SSL (Secured Socket Layer) padrão da indústria. Esta tecnologia encripta todos os dados pessoais
transferidos entre o utilizador e a SAS APOSTAS SOCIAIS. Quando os utilizadores submetem informações através do Site, a sua informação é
protegida tanto online como offline. Todos os pagamentos realizados no nosso Site e na aplicação Oferta Móvel são seguros, cumprindo as regras e
regulamentos relevantes da União Europeia. Além de utilizarmos encriptação SSL para proteger a informação online, fazemos também tudo que
está ao nosso alcance para proteger a informação do utilizador offline. Os nossos colaboradores/contratados são informados regularmente das
melhores práticas de segurança no setor e são realizadas auditorias de segurança com caráter regular. Os servidores que guardam informação
identificável pessoalmente encontram-se num ambiente protegido.

 

15.    ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

15.1.  Caso pretenda contactar especificamente o Encarregado de Proteção de Dados sobre questões relacionadas com o tratamento de dados
pessoais que lhe digam respeito ou exercer os seus direitos (acesso, retificação, oposição, limitação ou apagamento), poderá dirigir um pedido para
o seguinte endereço eletrónico gestaodedados@placard.pt
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15.2.  Poderá ainda, caso assim o entenda, remeter um pedido escrito para a morada da SAS APOSTAS SOCIAIS, Avenida Álvares Cabral, n.º 61,
1.º andar, 1250-017 Lisboa.

 

16.    COMISSÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

16.1.  A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) é a autoridade de controlo nacional com competências para fiscalizar o cumprimento
das disposições legais existentes em matéria de proteção de dados pessoais, a fim de defender os direitos, liberdades e garantias das pessoas
singulares no âmbito dos tratamentos de dados pessoais.

16.2.  Qualquer titular tem o direito de apresentar reclamação junto da CNPD relativamente aos tratamentos de dados a que estiver sujeito.


