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Geral 1. 
A nossa Política de Privacidade tem como objetivo informar o utilizador sobre o 1.1. 

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 1.2.

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 1.3.

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 1.4.

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 1.5.

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. 

 

Informações que recolhemos 2. 
Para prestarmos o nosso serviço que consiste na disponibilização de uma 2.1. 

plataforma de jogo e apostas online (“Plataforma”), recolhemos os dados pessoais 

infra descritos, o que constitui um requisito necessário para a execução do 

contrato, bem como, em certos casos, uma obrigação legal. 

O utilizador poderá recusar o fornecimento dos dados, sendo que tal oposição 2.2. 

poderá resultar na impossibilidade de fornecimento dos nossos serviços ou a 

impossibilidade de funcionamento de certas funcionalidades, como seja, por 

exemplo, a possibilidade de poder efetuar apostas online. 

Ao efetuar o registo, a Moosh recolhe dados pessoais, nomeadamente, nome 2.3. 

completo, data de nascimento, nacionalidade, profissão, morada, número de 
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identificação civil ou de passaporte, número de identificação fiscal, endereço de 

correio eletrónico, palavra-passe, número de telefone e dados identificadores de 

conta de pagamento. 

Ao aceder e utilizar os serviços disponibilizados, a Moosh recolhe os dados 2.4. 

inerentes à navegação, tais como, endereço IP, versão do navegador e dispositivo 

utilizado. 

A Moosh utiliza cookies para a recolha de informação referente à navegação 2.5. 

do utilizador com o intuito de melhorar a experiência do utilizador. 

Cookies são ficheiros enviados através dos navegadores quando visita páginas 2.6. 

de Internet. Estes têm como objetivo otimizar a navegação do utilizador, assegurar 

o funcionamento correto da página e obter informação relativa às preferências do 

utilizador. 

O utilizador poderá recusar a instalação e/ou remover os cookies instalados. 2.7. 

Neste caso, algumas das funcionalidades da página poderão não funcionar 

corretamente. 

 

Cookies 3. 
Cookies são pequenos ficheiros de texto que são colocados no seu 3.1. 

computador ou dispositivo móvel sempre que visita o nosso site. Estes ficheiros são 

usados para permitir que consiga aceder ao nosso site sem quebras e com uma 

maior eficiência, mas também, para recolher um conjunto de informações sobre a 

sua experiência de navegabilidade e em alguns casos, monitorizar a sua navegação 

e as suas preferências. 

Os cookies não identificam diretamente um utilizador, mas apenas o 3.2. 

dispositivo utilizado para aceder à nossa plataforma. 
Como e em que momento o informamos sobre os nossos Cookies 3.3. 

Quando visitar o site da Moosh pela primeira vez, teremos o cuidado de o informar 
sobre os cookies que utilizamos através de uma faixa informativa na parte superior 
da página. Ao continuar a navegar no nosso site, estará a aceitar o uso de tais 
cookies. Relativamente aos cookies de terceiras entidades, estes só serão 
instalados, caso nos tenha dado a sua autorização expressa para esse efeito. 
Poderá encontrar abaixo mais informações sobre cookies e como gerir as suas 
definições. 
Que Cookies usamos no nosso site:  

 Cookies estritamente necessários.
Estes cookies são essenciais para o funcionamento da página da Internet. Se 
estes Cookies não fossem instalados, não seria possível à Moosh disponibilizar-
lhe a nossa página e os nossos serviços. 
Cookies de funcionalidade 

Estes Cookies permitem à Moosh reconhecer os utilizadores, sempre que estes 

regressam à nossa página da Internet. Estes ficheiros permitem também que o 

utilizador consiga personalizar os seus conteúdos e as suas preferências. 

Utilizamos estes cookies para: 
 Armazenar a sua escolha de idioma e da sua região; 
 Armazenar informação recolhida no momento do seu registo; 



 Armazenar informação sobre jogos, opções ou serviços que tenha 
selecionado no nosso site; 

 Permitir que aceda ao seu registo de jogador, conta de jogador ou conta de 
pagamento; 

 Implementar medidas de segurança; 
 Ajustar a apresentação e a navegabilidade do site às preferências de 

visualização do seu dispositivo, nomeadamente, o idioma ou à resolução do 
ecrã do seu dispositivo. 

Cookies de análise de desempenho e medição de audiências 

Estes cookies permitem à Moosh medir o número de utilizadores e de visitantes 

do seu site, bem como, recolher informação sobre tendências e padrões de 

navegação. Com estes cookies conseguimos adaptar os nossos conteúdos e 

serviços e assegurar que os utilizadores do site, conseguem encontrar com 

facilidade aquilo que procuram. 

Utilizamos estes cookies para: 
 obter estatísticas sobre o volume e a utilização dos diversos conteúdos que 

integram o site para nos ajudar a melhorar a forma como os mesmos são 
apresentados aos nossos utilizadores ou visitantes do site. 

Cookies de segurança de pagamento 

Estes cookies permitem à Moosh combater a fraude em matéria de 

pagamentos e usurpação de identidade online. A Moosh e as entidades que 

prestam serviços nesta área podem recolher e armazenar rastreadores para 

permitir identificar o dispositivo utilizado para determinado pagamento. Estes 

mecanismos são utilizados para confirmar as suas apostas, bem como, validar 

o método de pagamento utilizado. 

Cookies direcionados 

Estes cookies permitem à Moosh registar a sua visita e recolher informações 

sobre a sua experiência ao navegar pelo nosso site. Por via destes cookies 

recolhemos informações sobre as páginas e os links pelos quais navega 

dentro do próprio site. Estes cookies podem pertencer a uma entidade 

terceira (por exemplo, uma rede de publicidade) que utilizará a informação 

recolhida, para monitorizar o tráfego ou rastrear os movimentos de um 

utilizador por diferentes páginas da Internet. Com base nestes cookies, 

podem ser criados perfis genéricos baseados no comportamento dos 

utilizadores. A informação recolhida pelos cookies direcionados é 

frequentemente usada para fornecer aos utilizadores publicidade 

personalizada, sobre os nossos jogos ou serviços, sempre que estes visitam o 

nosso site. 

Cookies de terceiras entidades 

O nosso site pode ter Cookies de entidades terceiras. A Moosh não controla 

as definições destes cookies e por isso, aconselhamo-lo a que consulte as 

páginas de Internet dessas entidades terceiras para saber mais informações 

sobre estes cookies. Iremos sempre pedir o seu consentimento para que 

sejam instalados Cookies de terceiras entidades nos seus dispositivos. 



Como gerir os seus Cookies 3.4. 

Caso queira limitar ou bloquear os cookies que tenha instalado ou a 3.4.1 

instalar nos seus equipamentos, pode alterar as suas definições de privacidade 

no seu navegador de Internet. Caso tenha dúvidas sugerimos que consulte a 

página do seu navegador de internet para descobrir como limitar ou bloquear 

cookies. 

Para informação sobre como fazer isto no seu telemóvel consulte o guia 3.4.2.

disponibilizado pelo fabricante do equipamento. Por favor tenha em atenção de 

que pode ter de ajustar algumas definições, cada vez que visitar uma página da 

Internet e que alguns serviços ou funcionalidades podem não ser 

disponibilizadas se optar por limitar ou bloquear cookies. 

Deverá ter presente que, a desativação de todos os cookies pode impedir 3.4.3. 

a utilização do nosso site em condições normais, ficando apenas disponíveis as 

funções básicas e essenciais. 

 

Como utilizamos as informações que recolhemos 4. 
A informação constante da conta de utilizador é utilizada para a criação e 4.1. 

gestão da respetiva conta, bem como para prestarmos o nosso serviço – jogo e 

apostas online. 

Utilizamos as informações que recolhemos no âmbito da prestação dos nossos 4.2. 

serviços também para manter, proteger, melhorar e personalizar os nossos 

serviços, bem como para garantir o exercício dos direitos dos utilizadores. 

Utilizamos ainda as informações que recolhemos para fins de marketing e de 4.3. 

ações de prospeção comercial conduzidas pela Moosh ou por empresas do grupo. 

Todos os indivíduos com autorização de acesso aos dados dos utilizadores 4.4. 

estão vinculados ao sigilo profissional, mesmo após cessação de funções. 

Utilizamos dados anónimos para monitorizar a utilização da Plataforma. 4.5. 

A informação por nós recolhida limita-se ao que se encontra descrito nesta 4.6. 

Política de Privacidade e Cookies, com exclusão de qualquer outra utilização. 

 

Fundamento jurídico para o tratamento 5. 
O tratamento de dados efetuado é fundado na necessidade para execução do 5.1. 

contrato, no cumprimento de obrigação legal e no consentimento do utilizador – 

titular dos dados pessoais. 

 

Comunicação dos dados a terceiras entidades 6. 
Os dados recolhidos poderão ser veiculados ao SRIJ – Serviço de Regulação e 6.1. 

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 6.2. 

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 6.3. 

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 6.4. 

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 6.5. 

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 6.6. 

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 6.7. 
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. 
 

Transferências internacionais de dados 7. 
A utilização da Plataforma poderá implicar a transferência dos seus dados para 7.1. 

fora do seu país de residência. 

Em tal caso, a Moosh cumprirá rigorosamente as disposições legais aplicáveis, 7.2. 

nomeadamente, quanto à determinação da adequação do nível de proteção dos 

dados pessoais do país destinatário da transferência, e quanto aos requisitos 

aplicáveis à transferência. 

 



Prazo de conservação e armazenamento dos dados 8. 
Os dados recolhidos serão conservados pelo período de 10 anos, em 8.1. 

cumprimento do disposto do Decreto-Lei 66/2015, de 29 de abril. 

 
9. Direitos dos titulares dos dados 

9.1. 

 Direito de acesso, retificação ou eliminação; 

 Direito à limitação do tratamento; 

 Direito de se opor ao tratamento; 

 Direito à portabilidade dos dados; 

 Direito de retirar o consentimento para o tratamento a qualquer momento, sem 

comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento 

previamente dado; 

 Direito de apresentar reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados 

(CNPD). 

Estes direitos podem ser exercidos diretamente na conta de jogador em 9.2. 

“Dados Pessoais”. 

Poderá também contatar o nosso apoio ao cliente através de Live Chat das 10 às 

22 ou através da área de Contatos. 

Não obstante o suprarreferido, os dados relativos à data e local de nascimento, 

número de identificação civil e/ou passaporte e número de identificação fiscal não 

poderão ser objeto de alteração. 

 

Alterações à Política de Privacidade e Cookies 10. 
A Moosh reserva-se no direito de alterar a Política de Privacidade. Caso 10.1. 

proceda a uma alteração substancial da Política de Privacidade, esta será 

comunicada aos utilizadores através de uma janela informativa ao iniciar sessão. 
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