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Bem-vindo/a à Política de Cookies

Aviso sobre os Cookies

Deve estar ciente de que, quando acede ou utiliza o nosso conteúdo, produtos e serviços,
poderemos recolher informação dos seus dispositivos através do uso de cookies e tecnologias
semelhantes. Os cookies têm várias funcionalidades diferentes que, muitas vezes, têm como
finalidade melhorar a sua experiência de utilizador. O objectivo desta Política é explicar-lhe de
forma clara o seguinte:

O que são cookies e tecnologias semelhantes?
 Porque utilizamos cookies?

 Como usamos os cookies?
 Como pode controlar o uso de cookies?

 Como pode gerir as suas preferências de cookies?
 O que acontece se estiver a utilizar tecnologias Adblocker?

 Contactos

O que são cookies e tecnologias semelhantes?

Os cookies são ficheiros de texto com pequenas quantidades de informação que são
descarregados para o seu dispositivo quando visita um website. Depois, o seu browser envia
estes cookies de volta ao website de origem de cada vez que o voltar a visitar, ou para outro site
que os reconhece. Os web beacons são pequenas imagens gráficas (também conhecidas como
"tags de píxeis" ou "GIFs transparentes") que são utilizadas normalmente para demonstrar que
houve acessos a uma página web ou que um determinado conteúdo foi visualizado ou clicado de
modo a analisar o uso das nossas páginas web. Os flash cookies são armazenados localmente no
plug-in do browser utilizado para adicionar conteúdos interactivos e de multimédia aos websites.
As aplicações móveis poderão utilizar dispositivos, mecanismos ou tecnologias que
desempenham a função de um cookie em plataformas móveis como o Apple iOS ou o Android.

Podemos usar os termos "cookies" ou "tecnologias semelhantes" de forma intercambiável nas
nossas políticas para nos referirmos a todas as tecnologias que podemos utilizar para guardar
dados no seu browser ou dispositivo ou que facilitem a recolha de dados pessoais e que nos
ajudam a identificar o utilizador tal como descrito na secção "Como usamos os cookies?".

Clique aqui para saber como pode controlar o uso de cookies. Para mais informações sobre
cookies, pedimos-lhe que consulte www.allaboutcookies.org.

Porque utilizamos cookies?

Os cookies são muito úteis e podem ser usados para várias funcionalidades. Os cookies são
utilizados pelos nossos websites para melhorar a sua experiência online e para garantir que lhe
são entregues conteúdo e funcionalidades relevantes e que estes são utilizados de forma mais
eficaz.

Utilizamos cookies de sessão, cookies persistentes e o armazenamento local para realizar várias
funcionalidades nos nossos sites.

Os cookies de sessão são descarregados para o seu dispositivo temporariamente durante o
período de tempo em que estiver a navegar num determinado website. Estes cookies podem
permitir-lhe navegar entre as páginas de forma mais eficaz ou então permitir que os websites se
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lembrem das preferências que seleccionou. Os cookies persistentes podem ser utilizados para
ajudar os websites a lembrarem-se de si quando voltar ou para garantir que os anúncios online
que recebe são mais específicos para os seus interesses. Os ficheiros de textos guardados
localmente não são transmitidos pelo seu browser web. Só são acedidos por si quando estiver a
utilizar as aplicações no seu dispositivo.

Os Kits de Desenvolvimento de Software ( SDK) são partes incorporadas previamente numa
aplicação de terceiros que permitem o funcionamento de sistemas operativos como o Apple iOS.
Podem ser guardados no seu dispositivo. Apesar de normalmente os SDKs serem utilizados em
aplicações móveis, também é possível utilizá-los em websites ou outras plataformas digitais.

Como usamos os cookies?

Quando visita os nossos websites, os cookies serão colocados no seu dispositivo de duas formas.
Os cookies que são colocados por nós, na enquanto operadores do site, chamam-se cookies
“primários”. Os cookies também podem ser colocados no seu dispositivo por outras entidades
que não nós. Este tipo de cookies são conhecidos como cookies de “terceiros”. Alguns exemplos
de usos de cookies de terceiros incluem recolher informação sobre os hábitos de navegação e
disponibilizar-lhe conteúdo personalizado.

Embora os cookies primários e de terceiros tenham muitas utilizações diferentes, os cookies que
utilizamos pertencem todos a uma das seguintes categorias principais de cookies:

Cookies estritamente necessários
Cookies de funcionalidade
Cookies de desempenho
Cookies de marketing de terceiros / cookies de direccionamento

Em baixo poderá encontrar mais informações sobre estas categorias de cookies, incluindo a sua
finalidade e se estes cookies podem recolher dados pessoais:

Tipo de cookie Cookies estritamente necessários

Finalidade

Estes cookies são estritamente necessários para lhe permitir navegar nos nossos
websites e para utilizar as funcionalidades que pediu durante o decorrer da sua
experiência de apostas (tais como jogar uma mão num jogo de poker). São
utilizados para lhe disponibilizar conteúdo enquanto utilizador e para lhe
disponibilizar produtos e serviços que pediu.

Mais informações

Este tipo de cookies são essenciais para ajudar o seu dispositivo a fazer download
ou stream de informação para que possa navegar pelos nossos websites, utilizar
as suas funcionalidades e permitir-lhe voltar a páginas que já visitou
anteriormente.

Aqui ficam alguns exemplos de cookies estritamente necessários:

colocar informação no seu dispositivo ou ecrã para que possa visualizar e
utilizar os nossos websites;
manter a sua sessão iniciada quando utiliza o nosso website para que não
tenha de iniciar sessão sempre que nos visita; e
recordar e actualizar as suas selecções nos jogos.

Estes cookies não se lembram das suas preferências nem nome de utilizador para
além da sua visita actual.

Recolha de dados Sim, alguns destes cookies têm de recolher os seus dados pessoais para poderem
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funcionar. Podem recolher os seguintes tipos de dados pessoais:

endereço de IP
dados de localização
identificar que tem a sessão iniciada nos nossos websites

Validade dos cookies Estes cookies são apagados quando encerra o seu browser web (sessão do
browser). Clique aqui para saber como pode controlar o uso de cookies.

Tipo de cookie Cookies de funcionalidade

Finalidade

Estes cookies são utilizados para o reconhecer quando regressa aos nossos
websites e permitem-nos recordar as escolhas que fez e disponibilizar
funcionalidades melhoradas. Também guardam as suas preferências, o que
melhora a funcionalidade dos nossos websites. Os cookies de funcionalidade
guardam informação sobre as escolhas que fez (como, por exemplo, a língua que
prefere) e permitem-nos disponibilizar funcionalidades mais pessoais.

Mais informações

Aqui ficam alguns exemplos dos usos de cookies de funcionalidade:

recordar as suas preferências e configurações tais como língua, localização
e preferências de marketing desde a sua última visita;
recordar selecções no seu jogo;
recordar se utilizou um produto específico no website; e
mostrar-lhe links de ‘artigos relacionados’ relevantes.

Recolha de dados Alguns destes cookies recolhem os seus dados pessoais para que nos seja possível
disponibilizar-lhe os serviços da forma descrita acima.

Validade dos cookies

A validade dos cookies de funcionalidade termina, no máximo, ao fim de 2 anos.
Os cookies de funcionalidade podem ser apagados do histórico do seu browser a
qualquer altura antes de terminar o seu prazo de validade. Clique aqui para saber
como pode controlar o uso de cookies.

Tipo de cookie Cookies de desempenho

Finalidade

Estes cookies são utilizados para recolher informação sobre o uso do website. Este
tipo de cookies é utilizado para facultar estatísticas agregadas sobre os visitantes
dos nossos websites. Estas estatísticas são utilizadas para finalidades internas, para
nos ajudarem a testar e melhorar o desempenho dos nossos websites e facultar
uma experiência do utilizador melhorada.

Mais informações

Aqui ficam alguns exemplos dos usos de cookies de desempenho:

facultar estatísticas sobre como são usados os nossos websites;
analisar a eficácia dos nossos anúncios; e
avaliar erros na experiência do utilizador.

Além disso, utilizamos várias ferramentas para avaliar a informação dos cookies a
um nível agregado para a realização de funcionalidades analíticas no nosso site,
nomeadamente o Google Analytics e o Maximizer.

Recolha de dados Embora estes cookies não o identifiquem pessoalmente enquanto não tiver sessão
iniciada, recolhem informação do seu browser e dados anónimos para as
finalidades descritas acima.

Em determinados casos, alguns destes cookies são geridos por terceiros como o
Google Analytics. Estes terceiros não podem utilizar estes cookies para nenhuma

https://www.pokerstars.pt/cookies/#controluse
https://www.pokerstars.pt/cookies/#controluse


28/12/21, 09:48 Informação sobre os Cookies - Política de Cookies da PokerStars

https://www.pokerstars.pt/cookies/ 4/5

finalidade além das que foram descritas acima. Não conseguimos identificar um
indivíduo através destes cookies.

Validade dos cookies

Os cookies de desempenho são válidos durante períodos de tempo diferentes.
Alguns cookies de desempenho são apagados depois de encerrar o seu browser,
enquanto outros têm um período de validade indefinido. Este tipo de cookies
pode ser apagado a qualquer altura através das configurações do seu browser.
Clique aqui para saber como pode controlar o uso de cookies.

Tipo de cookie Cookies de marketing de terceiros / cookies de direccionamento

Finalidade

Estes cookies são usados para facultar ao grupo Flutter Entertainment plc anúncios
relevantes para si, baseados nos seus interesses.

Também são usados para limitar o número de vezes que vê um anúncio, assim
como para ajudar a medir a eficácia de uma campanha publicitária.

Mais informações

Estes cookies registam a sua visita ao nosso website, as páginas que visitou e os
produtos que seleccionou. Iremos utilizar esta informação para que o nosso
website e os anúncios mostrados correspondam mais aos seus interesses. Também
poderemos partilhar esta informação com terceiros com esta finalidade e para
medir a eficácia de uma campanha publicitária.

Os cookies de direccionamento também são utilizados para:

recolher informação sobre os hábitos do browser de modo a direccionar
conteúdo do website e anúncios;
fazer a ligação a redes sociais e blogs que podem utilizar esta informação
sobre a sua visita para lhe direccionar anúncios;
facultar informação a anunciantes sobre a sua visita para que estes lhe
possam apresentar anúncios que podem ser do seu interesse;
facultar conteúdo e comunicações de marketing personalizadas baseadas
em informação obtida na sua visita;
realizar tarefas de geotargeting que permitem que os nossos anúncios
sejam mostrados em páginas web de terceiros de acordo com a sua
localização;
realizar o redireccionamento do site. Um pixel de redireccionamento (uma
unidade de código minúscula) na nossa página web, deixa um cookie no
browser do utilizador que faz com que os nossos anúncios sejam ou não
mostrados quando visita determinados websites dentro da rede de
redireccionamento (por exemplo, a Google Display Network); e
realizar tarefas pesquisa de redireccionamento que permitem que os nossos
anúncios sejam mostrados em páginas web de terceiros de acordo com as
suas actividades de pesquisa web anteriores.

Recolha de dados

Também é possível que terceiros (incluindo, por exemplo, redes de publicidade e
fornecedores de serviços externos como tráfego web e serviços de análises)
utilizem cookies nos nossos websites. O mais provável é que estes cookies sejam
cookies analíticos/de desempenho ou de direccionamento. Tenha em atenção que
não são recolhidos dados pessoais, um anunciante não pode associar o cookie ao
nome, morada ou outros dados pessoais de um indivíduo em particular.

Estes cookies são colocados por redes de publicidade de terceiros com a nossa
permissão.

Validade dos cookies

Os cookies de terceiros são válidos durante períodos de tempo diferentes. Alguns
cookies perdem a validade até 13 meses depois de serem actualizados pela última
vez. Clique aqui para saber como pode alterar as suas configurações de
consentimento do uso de cookies.
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Como pode controlar o uso de cookies no seu dispositivo?

Pode alterar as configurações do seu browser para bloquear alguns ou todos os cookies. Para
isso, siga as instruções fornecidas pelo browser web que preferir. Para ajudar a encontrar estas
referências mais facilmente, facultámos os links abaixo que dão instruções sobre como remover e
apagar cookies em alguns dos browsers web mais utilizados. Tenha em atenção que, se bloquear
os cookies dos websites, algumas ou todas as funcionalidades do website podem não ter o
desempenho pretendido:

Firefox
Internet Explorer
Google Chrome
Safari

Determinadas plataformas móveis permitem aos utilizadores controlarem a partilha de dados
com terceiros no armazenamento da aplicação. Quando esta opção estiver activa, as nossas
aplicações não irão facultar dados a terceiros. Os utilizadores de telemóveis podem ter de
consultar o manual do dispositivo para saber como podem bloquear o uso de tecnologias de
monitorização de terceiros em aplicações ou nos seus browsers móveis. Para saber mais
informações sobre os cookies publicitários de comportamento online e controlos de exclusão,
visite www.youronlinechoices.eu.

Como pode gerir as suas preferências de cookies?

Caso deseje alterar as suas preferências de privacidade neste website, visite a nossa Preferências
de cookies.

Tenha em atenção que se alterar e remover o seu consentimento a um tipo específico de cookie,
um cookie pode permanecer no seu dispositivo. No entanto, será desactivado e não iremos
recolher informação do mesmo. Para saber mais informações sobre como pode remover cookies
do seu dispositivo, consulte "Como pode controlar o uso de cookies?".

O que acontece se estiver a utilizar tecnologias Adblocker?

Se estiver a utilizar tecnologias de adblocker, tenha em atenção que determinados adblockers
podem impedir-nos de lhe pedir para gerir as suas configurações de cookies ou de beneficiar da
experiência do utilizador de qualidade que fornecemos. Se quiser melhorar ainda mais a sua
experiência, pedimos-lhe que desligue a sua tecnologia de adblocker e que reveja as suas
configurações de cookies através do nosso aviso de cookies.

Contactos

Se tiver alguma questão sobre como utilizamos os cookies, pode contactar-nos através do
endereço DPO@starsgroup.com.
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