POLÍTICA KYC

1. Cada jogador que deseja ter acesso aos serviços e produtos oferecidos pela
Empresa deve abrir pessoalmente uma Conta com a Empresa (“Conta
Pessoal”). Para o registro, os jogadores devem fornecer os seus dados
pessoais e de contato corretos, ou seja, nome e sobrenome, sexo, endereço,
e-mail de contato, número do celular (se necessário) e data de nascimento. Em
alguns países, os jogadores também podem ser solicitados a enviar outros
identificadores exclusivos, como código de identidade ou número de segurança
social, para simplificar o registro. Depois de abrir uma Conta Pessoal, um
jogador pode depositar e usar o valor depositado para apostar em esportes ou
jogar cassino, cassino ao vivo e esportes virtuais.
2. A Empresa solicitará, de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis, que o
jogador apresente documentos como prova de identidade para uma verificação
de identidade de segurança a qualquer momento e, em qualquer caso, mediante
depósitos cumulativos de € 2.000 com base em um período contínuo de cento e
oitenta (180) dias. A Empresa reserva-se o direito de reter quaisquer fundos e/ou
ganhos até que os documentos solicitados sejam enviados. O jogador será
solicitado a apresentar um ou mais documentos, como uma cópia de um
documento de identidade válido emitido pela autoridade competente de um
estado/país reconhecido, por exemplo, passaporte, carteira de identidade
pessoal, carteira de motorista, conta de serviços públicos (por exemplo, gás,
eletricidade), um contrato de locação ou uma cópia de comprovantes bancários,
extratos de conta, etc.
3. Toda e qualquer informação pessoal fornecida por um jogador à Empresa deve
ser correta e completa. O jogador compromete-se a notificar a Empresa sem
demora, mas o mais tardar 5 dias a partir de qualquer alteração real nas
informações pessoais do Cliente sobre a mudança fornecendo todas as
informações completas e precisas à Empresa. A Empresa reserva-se o direito de

cancelar quaisquer apostas, bem como ganhos, bloquear contas de apostas,
excluir o jogador de participar de outros jogos, reter pagamentos ao jogador e
denunciar o jogador às autoridades responsáveis se qualquer informação
fornecida à Empresa pelo jogador for incorreta ou incompleta. O jogador é
responsável por quaisquer danos e custos decorrentes de informações falsas ou
enganosas. Se qualquer informação deliberadamente falsa ou enganosa for
fornecida, toda e qualquer transação na Conta Pessoal será declarada inválida.
4. Para fins de prevenção de fraudes ao efetuar pagamentos, inclusive por meio de
cartões bancários ou outros meios de pagamento, contestar os pagamentos de
terceiros e investigar tais casos, a Empresa pode verificar todos os pagamentos.
Nesse caso, o Cliente deverá fornecer, mediante solicitação, os seguintes
documentos:
4.1. para estabelecer sua identidade e/ou verificação de sua idade, seus
documentos de identificação;
4.2. para verificação de seu endereço, extrato bancário, conta de luz ou outros
documentos;
4.3. para a validação de uma operação de pagamento ou levantamento de
fundos, os documentos solicitados pelos nossos parceiros - sistemas ou agentes
de pagamento, de acordo com os requisitos profissionais de combate à lavagem
de dinheiro e transações financeiras ilegais;

5. Mediante solicitação da Empresa, o cliente deverá fornecer outros documentos
necessários para a verificação do pagamento (inclusive no caso de solicitação
de reembolso). A execução do pedido de reembolso pode ser adiada e/ou não
processada caso não sejam fornecidos todos os documentos necessários para
tal execução, ou existam reclamações de terceiros pelos valores da Conta
Pessoal (por exemplo, uma devolução do pagamento sistema). Caso os

documentos solicitados não sejam fornecidos, a Empresa tem o direito de
suspender a prestação de serviços, inclusive bloqueando o acesso à Conta
Pessoal. Além disso, se o sistema de pagamento usado pelo CONTRATANTE
não permitir reembolsos, para processar o pedido de reembolso pela
CONTRATADA, o CONTRATANTE precisa fornecer meios alternativos de
pagamento para o reembolso aceito pela CONTRATADA.

PRIVACIDADE E GESTÃO DE DADOS PESSOAIS

1. Informações Gerais
A Empresa, Reinvent N.V. (doravante "Betmaster"), uma empresa constituída sob as
leis de Curaçao, com endereço em: The Greenhouse, Hoogstraat 18, Willemstad,
Curaçao, está comprometida com a proteção de dados pessoais dos jogadores. Esta
Política de Privacidade descreve a forma como a Reinvent N.V. processa os dados
pessoais e informa os jogadores sobre os seus direitos. Dados pessoais significam
qualquer informação relativa a um indivíduo identificado ou identificável. O
processamento dos dados dos jogadores está em conformidade com todos os
regulamentos de proteção de dados aplicáveis, incluindo o Regulamento Geral
Europeu de Proteção de Dados (GDPR).
Ao aceitar esta Política de Privacidade, o jogador confirma seu (doravante referido
como um termo neutro e aplicável a ambos os sexos) consentimento para o uso de
seus dados pessoais conforme estabelecido nesta Política de Privacidade.
1.1. Controlador de dados
O controlador de dados da Reinvent NV é:
Reinvent N.V.

The Greenhouse, Hoogstraat 18, Willemstad, Curaçao
Número de registro 125641

1.2. Diretor de Proteção de Dados
Para quaisquer questões de privacidade ou para mais informações sobre as atividades
de processamento de dados da Betmaster, entre em contato com o oficial de proteção
de dados da Reinvent NV:

Reinvent NV
The Greenhouse, Hoogstraat 18, Willemstad, Curaçao
Email: support.br@betmaster.io

2. Como a Betmaster processa Dados Pessoais
2.1. Informações Gerais
A seguir é descrito como a Betmaster processa os dados pessoais e como tal
processamento é justificado. Betmaster apenas processa dados pessoais:
2.1.1. quando o jogador deu consentimento com tal processamento;
2.1.2. quando o processamento é necessário para o desempenho dos serviços
prestados pela Betmaster;
2.1.3. quando o processamento é necessário para o cumprimento de uma obrigação
legal a que o Betmaster está sujeito, ou


2.1.4. quando o processamento for necessário para fins de interesses legítimos
perseguidos pela Betmaster ou por uma terceira parte, exceto quando tais
interesses

são

substituídos

pelos

interesses

ou direitos e liberdades

fundamentais do jogador.

2.2 Não fornecer dados pessoais pode significar que o Betmaster não poderá fornecer
serviços ao jogador.
2.3 Dados coletados ao visitar o site.
Durante a visita ao site www.betmaster.io, nosso sistema coleta automaticamente
informações geradas pelo navegador do visitante do nosso site e armazena os dados
em arquivos de log de forma temporária, incluindo, mas não limitado a:
2.3.1. o endereço IP do computador solicitante, 2.3.2.
2.3.2. a data e a hora,
2.3.3. o sistema operativo,
2.3.4. o navegador usado pelo jogador.

2.4. Os arquivos de login podem conter endereços IP que permitem a identificação de
um jogador.
2.5. Tal coleta é necessária para a execução dos serviços prestados e para fins de
nossos legítimos interesses, a fim de permitir o uso do site pelo visitante, otimizar o site
e identificar disfunções e abusos dos serviços oferecidos pela Betmaster.

2.6. Dados coletados no registro
Betmaster coleta os dados pessoais dos jogadores durante o processo de registro (e
durante o monitoramento contínuo do KYC em um estágio posterior), incluindo, mas
não limitado a:
2.6.1. nome e sobrenome
2.6.2. gênero
2.6.3. endereço completo
2.6.4. data de nascimento
2.6.5. e-mail verificável
2.6.6. número do celular
2.6.7. usuário e senha
2.6.8. em alguns países será necessário ID e número de segurança social
2.7. Os jogadores serão solicitados - a qualquer momento e de acordo com as leis e
regulamentações aplicáveis, particularmente as regulamentações atuais para prevenir
a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo - a enviar documentos
adicionais para verificar sua identidade e permitir verificações de identidade de
segurança, como um cópia de um documento de identidade válido emitido pela
autoridade competente, por exemplo, passaporte, carteira de identidade, carteira de
motorista, conta de luz (por exemplo, gás, luz ou contrato de locação).

2.8. Após o registro, os jogadores podem alterar ou solicitar a exclusão de seus dados
pessoais a qualquer momento entrando em contato com support.br@betmaster.com.
Cada jogador deve atualizar seus dados pessoais sem demora quando as informações
fornecidas à Betmaster não estiverem mais corretas ou estiverem incompletas.

2.9. A Betmaster também pode coletar informações de bancos de dados de terceiros.

2.10. A coleta de tais dados é necessária para que possamos fornecer nossos serviços
ao jogador. A verificação da idade dos jogadores e identidade é necessária para
cumprir as obrigações legais. Também pode ser necessário para fazer cumprir nossos
contratos de acordos (acordos contratuais) e, portanto, é do nosso legítimo interesse.

2.11. Dados coletados para serviços de pagamento
Se os jogadores depositarem fundos na conta Betmaster por cartão de crédito, é
necessário o processamento dos seguintes dados pessoais adicionais:
2.11.1. nome e sobrenome do titular do cartão;
2.11.2. nome da empresa de cartão de crédito;
2.11.3. número do cartão de crédito;
2.11.4. data de validade do cartão de crédito, código CVC e senha.

2.12. Para uma transferência de ganhos para a conta bancária do jogador, em
particular, os seguintes dados pessoais devem ser coletados:

2.12.1. nome e sobrenome do titular da conta;
2.12.2. nome do banco;
2.12.3. IBAN;
2.12.4. Código SWIFT.
Esses dados podem ser transmitidos aos provedores de pagamento. A coleta desses
dados é necessária para a execução de serviços de pagamento.
2.13. Dados Adicionais coletados ao usar os Serviços Betmaster

2.13.1. Perfis
A Betmaster processa informações coletadas por cookies, arquivos de log, clear gifs
e/ou por suporte de terceiros para criar perfis de jogadores. Um perfil contém
informações sobre jogadores individuais, incluindo preferências sobre as atividades do
jogador. Essas informações estão relacionadas aos dados pessoais e identificáveis dos
jogadores e são usadas para fornecer e melhorar nossos serviços em benefício do
jogador. Os perfis também são usados para projetar a experiência de cada jogador no
site da Betmaster individualmente e para fornecer informações de marketing
específicas.
2.13.2. Arquivos de log
2.13.2.1 Betmaster usa arquivos de log. Estes incluem endereços de protocolo de
internet (IP), tipo de navegador, provedor de serviços de internet (ISP), páginas de
referência/saída, tipo de plataforma, carimbo de data/hora e o número de cliques para
analisar tendências de administração do site, para rastrear os movimentos dos
jogadores no site e para coletar informações demográficas abrangentes utilizáveis. Os
endereços IP estão relacionados ao fornecimento de serviços baseados na web com
informações de identificação pessoal.

2.13.2.2. A coleta de tais dados é necessária para que possamos fornecer nossos
serviços ao jogador. Também é necessário proteger nossos clientes e a nós mesmos
contra o crime e cumprir as obrigações legais. É também do nosso interesse legítimo
melhorar e promover os nossos serviços.

2.14. Comunicação com os jogadores
2.14.1. Betmaster armazena a comunicação com os jogadores, incluindo solicitações
de informações ou suporte ao cliente. Este aplica-se à comunicação via e-mail, site ou
outros meios de comunicação, incluindo telefone. As ligações telefônicas são gravadas

para fins de treinamento e segurança.

2.14.2. Betmaster usa o Crisp IM SARL que é uma empresa registrada em 2 Boulevard
de Launay, 44100 Nantes, França (número de registro: 833085806) tecnologia
(https://crisp.chat/en/) e a infraestrutura técnica é fornecida pela DigitalOcean, Vultr e
Cloudflare, retransmitida em todo o mundo (“CRISP”). CRISP permite chat ao vivo e
funcionalidades semelhantes no site. Para obter mais informações sobre como o
CRISP lida com dados, consulte https://crisp.chat/en/privacy/.
2.14.3. A coleta de dados pessoais do jogador é necessária para que possamos
fornecer nossos serviços ao jogador e cumprir as obrigações legais. Também pode ser
necessário para fazer cumprir nossos acordos contratuais e, portanto, em nosso
interesse legítimo.
2.15. Atividades de marketing
2.15.1. Sujeito às configurações da conta do jogador, seus dados pessoais podem ser
usados pela Betmaster para atividades de marketing em vários canais, incluindo
correio, e-mail, telefonema e mensagens eletrônicas/instantâneas. O uso dos dados
pessoais do jogador para atividades de marketing pode ser cancelado ou restrito a
determinados canais de comunicação a qualquer momento. Os jogadores podem
ajustar as respectivas configurações da conta ou entrar em contato com nosso
departamento de serviço por e-mail para support.br@betmaster.io. Devido à natureza
do fluxo de trabalho técnico envolvido, as atualizações nas respectivas configurações
da conta podem levar até 5 dias úteis antes de entrarem em vigor.
2.15.2. Sempre que um jogador não consentiu com o uso de seus dados pessoais para
fins de marketing, o Betmaster processa dados pessoais para fins de marketing apenas
conforme necessário para os nossos interesses legítimos em promover nossos
serviços.

2.16. Cookies, conteúdo de terceiros e rastreadores
Um cookie é um dado salvo no computador do jogador e vinculado à informações
específicas do usuário. Para cookies, serviços de terceiros, plug-ins de mídia social e
uso de rastreadores, consulte a seção 6 abaixo.
2.17. Outras finalidades
Pode ser necessário processar dados pessoais para outras finalidades. No entanto, a
Betmaster só processará dados pessoais se e na medida em que uma ou mais
condições estiverem estabelecidas na seção. 2.1 são atendidos.
3. Divulgação de Dados Pessoais
3.1.Informações Gerais
3.1.1 Os dados pessoais do jogador são tratados como estritamente confidenciais. Os
dados pessoais do jogador podem ser divulgados a terceiros:
3.1.1.1 se o jogador deu consentimento com tal divulgação;
3.1.1.2 se o jogador escolheu um fórum e iniciou a divulgação;
3.1.1.3 a divulgação é necessária para o cumprimento das obrigações legais a que a
Betmaster está sujeito, ou
3.1.1.4 quando a divulgação é necessária para fins de interesses legítimos perseguido
pela Betmaster ou por um terceiro, exceto quando tais interesses forem substituídos
pelos interesses ou direitos e liberdades fundamentais do jogador.
3.1.2 Betmaster apenas transfere dados para estados fora da UE/EEE desde que o
destinatário garanta um padrão de proteção de dados comparável aos padrões
europeus (por exemplo, concordando com cláusulas contratuais aprovadas, acordos
intragrupo ou outras medidas destinadas a garantir que os destinatários dos dados
pessoais os protejam). Betmaster não assume nenhuma responsabilidade por

transferências de dados fora da UE/EEE caso o jogador tenha optado por divulgar seus
dados ou tenha iniciado uma comunicação com terceiros sobre os serviços do
Betmaster.
3.1.3 Nas cláusulas 3.2 a 3.7 a seguir, é descrito como o Betmaster compartilha os
dados pessoais. Informações adicionais constam do art. 4 abaixo: Cookies, Serviços de
Terceiros, Plugins de Mídia Social e Rastreadores.
3.2 Compartilhamento de dados pessoais dentro do Grupo Betmaster
Os dados pessoais podem ser transferidos ou divulgados a qualquer empresa do
Grupo Betmaster. Grupo Betmaster significa todas as empresas do grupo e suas
empresas relacionadas.
3.3 Compartilhamento de dados pessoais com provedores de serviços
3.3.1 A Betmaster pode compartilhar dados pessoais com outros provedores de
serviços terceirizados, quando os jogadores solicitam um serviço, que a Betmaster
oferece parcial ou totalmente através do provedor terceirizado, como jogos de cassino,
esportes virtuais ou eSports. Para esses produtos fornecidos por meio dos sites dos
provedores de jogos, podem ser aplicadas disposições adicionais.
3.3.2 A Betmaster também usa terceiros confiáveis para processar os dados pessoais
dos jogadores, incluindo, entre outros, serviços de pagamento, tecnologia da
informação, estatísticas e relatórios, suporte ao cliente, vendas, serviços relacionados a
marketing. De acordo com os regulamentos de proteção de dados aplicáveis, incluindo
o Regulamento Geral de Proteção de Dados, esses terceiros estão contratualmente
vinculados ao Betmaster e obrigados a tratar os dados dos jogadores de forma segura
e confidencial. A sua utilização dos referidos dados está limitada à extensão necessária
para cumprir a respetiva tarefa. Betmaster apenas transfere dados para estados fora da
UE/Espaço Econômico Europeu desde que o destinatário garanta um padrão de
proteção de dados comparável ao existente na Europa.

3.4 Compartilhamento de dados pessoais para KYC, prevenção de fraude e lavagem
de dinheiro
3.4.1 Para concluir a verificação de identidade dos jogadores, realizar verificações de
segurança, avaliar a conformidade com nossos Termos e Condições e obrigações
legais, incluindo a prevenção de dinheiro lavagem de dinheiro, o financiamento do
terrorismo e a proteção de menores, os dados dos jogadores podem ser comparados
com bancos de dados de terceiros, incluindo, entre outros, SumSub, GetID, GB Group
plc, Jumio Corporation, Bisnode Austria GmbH.
3.4.2 Mediante qualquer indicação de transações e/ou atividades que possam levantar
suspeitas de atividades criminosas, a Betmaster informará aos responsáveis relevantes
(por exemplo, polícia, associações esportivas, associações privadas visando a
prevenção de atividades criminosas e fraudulentas em apostas esportivas e/ou jogos
de azar).
3.4.3 Neste contexto, os dados sobre as atividades dos jogadores e os dados pessoais
podem também ser transferidos no âmbito de um sistema de alerta precoce para a
European Sports Security Association (ESSA) e respetivas federações desportivas.
3.4.4 Além disso, o Betmaster reserva-se o direito de gravar chamadas telefônicas com
os jogadores e encaminhar as gravações para as agências de aplicação da lei se
houver evidências precisas de infrações criminais.
3.4.5 Com a aceitação dos Termos e Condições Gerais e desta Política de Privacidade,
o jogador dá o seu consentimento explícito a estes procedimentos, incluindo pedidos
de informação de crédito e comparação de dados fornecidos com bases de dados de
terceiros.
3.4.6 O compartilhamento de dados dos jogadores também pode ser necessário para
proteger os jogadores e o Betmaster do crime e para cumprir as obrigações legais.

3.4.7 No âmbito desta relação contratual, transmitimos os dados pessoais recolhidos
com a finalidade de solicitar, implementar e rescindir esta relação comercial, bem como
dados relativos a condutas não contratuais ou condutas fraudulentas para prevenção
de branqueamento de capitais, prevenção de fraude e solvabilidade provedores de
serviço.
3.4.8 A base legal para estas transferências está definida na alínea b) do n.º 1 do artigo
6.º e na alínea f) do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados
(RGPD). As transferências de dados com base na alínea f) do n.º 1 do artigo 6.º do
RGPD só podem ocorrer na medida em que tal seja necessário para manter os
interesses legítimos da nossa empresa ou de terceiros e não seja ultrapassado pelos
interesses ou direitos e liberdades fundamentais do titular dos dados que exijam
proteção de dados pessoais.
3.5 Compartilhamento de dados com Autoridades Regulatórias
Para cumprir suas obrigações legais, a Betmaster pode ser obrigada a transferir os
detalhes de registro dos jogadores, documentação de identificação, transações
financeiras, transações de jogos e informações gerais sobre contas de jogadores para
autoridades regulatórias e de execução dentro da UE /EEE. A referida divulgação
também incluirá qualquer divulgação às Autoridades de Inteligência Financeira de
acordo com nossa obrigação legal nos termos da Diretiva Anti Lavagem de Dinheiro da
UE (2015/849).
3.6. Compartilhamento de dados anônimos
Não obstante o compromisso do Betmaster com a proteção de dados pessoais, a
empresa reserva-se o direito de publicar dados de jogo (por exemplo, resultados
alcançados), o primeiro nome do jogador, a inicial do sobrenome, bem como o país de
residência do jogador no Betmaster site enquanto o jogador permanecer, direta e
indiretamente, não identificável.
3.7 Compartilhamento de dados pessoais para outros fins



3.7.1. Pode ser necessário compartilhar dados pessoais para fins adicionais. No
entanto, o Betmaster só divulgará dados pessoais se e na medida em que uma
ou mais condições estabelecidas no Sec. 5a. são atendidas.



3.7.2. O Betmaster pode processar e divulgar dados pessoais a terceiros que um
jogador tenha contatado para resolver disputas, dar feedback sobre os serviços
do Betmaster ou para qualquer outro propósito perseguido pelo jogador. O
Betmaster processa e divulga os dados pessoais do jogador em tais casos para
responder a quaisquer perguntas de tais terceiros aos quais o jogador entrou em
contato. Betmaster não assumirá qualquer responsabilidade pela precisão,
integridade e confidencialidade de tal processamento de dados. O Betmaster
também não assumirá qualquer responsabilidade pelo cumprimento de
quaisquer outros requisitos do GDPR caso um jogador tenha, por iniciativa
própria, contatado um terceiro sobre os serviços do Betmaster. O Betmaster
reserva-se o direito de responder a todas as correspondências iniciadas por um
jogador com um terceiro e assumir que as informações apresentadas por esse
terceiro escolhido pelo jogador são verdadeiras e precisas.

3.8 Limitação de Responsabilidade
3.8.1 Betmaster não controla nem assume qualquer responsabilidade por quaisquer
sites de terceiros que contenham conteúdo ilegal ou difamatório e que possam incluir
um link para sites ou URLs do Betmaster. Betmaster não aceita qualquer
responsabilidade de sites de terceiros que contenham conteúdo como, mas não
limitado a:
3.8.1.1 Entretenimento Adulto;
3.8.1.2 Pornografia Infantil;
3.8.1.3 Parafernália de drogas;
3.8.1.3 Vendas de armas pela Internet;

3.8.1.4 Corretores de Forex não licenciados;
3.8.1.5 Empresas de Encontro Sexual;
3.8.1.6 Transmissores de dinheiro não licenciados;
3.8.1.7 Vendas de Munições;
3.8.1.8 Serviços de Escolta;
3.8.1.9 Vendas de Armas de Fogo/Fogos de Artifício;
3.8.1.10 Subsídios Governamentais;
3.8.1.11 Caridade Baseada em Casa;
3.8.1.12Empréstimos ou outros serviços financeiros;
3.8.1.13Vendas Farmacêuticas;
3.8.1.14 Pornografia; Telemarketing; Vendas de tabaco.

4. Serviços e Rastreadores de Terceiros
4.1. Serviços Terceirizados
4.1.1. Betmaster pode usar plugins e conteúdos de scripts ativos (incluindo JavaScript)
de serviços de terceiros para fins de funcionalidade de seus sites ou serviços,
avaliando o comportamento do usuário e a melhoria de suas ofertas. Betmaster se
reserva o direito de usar plugins adicionais e conteúdo de script ativo a qualquer
momento.



4.1.2. Abaixo o Betmaster informa sobre os dados coletados pelas diversas
categorias de serviços de terceiros implantados com as ofertas da Betmaster.

Para esses serviços de terceiros, podem ser aplicadas disposições adicionais de
privacidade desses serviços de terceiros. A descrição a seguir de serviços de
terceiros pode não ser exaustiva e o Betmaster se reserva o direito de usar
serviços de terceiros adicionais a qualquer momento, desde que medidas
apropriadas para proteger os dados pessoais estejam em vigor.

4.2. Software de Rastreamento
4.2.1. Betmaster usa software de rastreamento com o objetivo de avaliar as
preferências do usuário e, portanto, melhorar as ofertas do Betmaster. O software de
rastreamento coleta dados do usuário, como endereço IP, acesso ao site, preferências
de anúncios e outras informações de marketing. O seguinte software de rastreamento
está integrado aos sites: https://www.finteza.com/
4.3. Software analítico
4.3.1. O Betmaster usa ferramentas de análise de sites com o objetivo de entender o
comportamento do jogador nos sites do Betmaster e, portanto, otimizar os serviços
prestados pelo Betmaster. As ferramentas de análise de sites coletam dados usando
cookies e rastreamento de endereço IP para essa finalidade. Para mais informações
sobre o uso de cookies nos sites da Betmaster, consulte a Política de Cookies. As
seguintes ferramentas de análise de sites estão integradas aos sites da Betmaster:


4.3.2. Google Analytics/Gerenciador de tags/Firebase. O Google Analytics usa
várias técnicas, incluindo cookies para ajudar o site a analisar como os usuários
usam o site. As informações obtidas pelo Google Analytics sobre o uso do site
serão transmitidas e armazenadas pelo Google em servidores, que podem ser
operados fora dos estados membros da União Europeia, bem como dos estados
fora do Acordo sobre o Espaço Econômico Europeu. Este site usa um código de

rastreamento do Google Analytics, ao qual a anonimização de IP é adicionada
para permitir a coleta anônima de endereços IP (o chamado mascaramento de
IP). O Google usará essas informações em nome do operador do site para
avaliar seu uso do site, compilar relatórios sobre a atividade do site e fornecer
outros serviços relacionados à atividade do site e uso da Internet para o
operador do site. O Google Analytics não associará seu endereço IP a nenhum
outro dado mantido pelo Google. O gerenciador de tags do Google está
gerenciando todas as tags do Google e de terceiros em um só lugar. O Firebase
do Google está monitorando e analisando o desempenho dos aplicativos móveis
da Betmaster. Os jogadores podem recusar o uso de cookies do Google
selecionando as configurações apropriadas em seu navegador. No entanto, ao
fazer isso, os jogadores podem não conseguir usar todas as funcionalidades
deste site.



http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html



https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/




4.4. Provedores de jogos de terceiros

Nas ofertas de cassino da Betmaster, jogos de cassino fornecidos por provedores de
jogos de terceiros podem ser implantados. Para esses jogos fornecidos por meio dos
sites do provedor de jogos, podem ser aplicadas disposições adicionais. Mais
informações sobre esses fornecedores terceirizados são fornecidas nos Termos e
Condições gerais. A Betmaster se reserva o direito de usar provedores de jogos de
cassino adicionais a qualquer momento.
4.5. Atendimento ao cliente (chat ao vivo)
4.5.1. Betmaster usa a tecnologia Crisp IM SARL é uma empresa registrada em 2
Boulevard de Launay, 44100 Nantes, França (número de registro: 833085806)
(https://crisp.chat/en/) e a infraestrutura técnica é fornecida pela DigitalOcean, Vultr e
Cloudflare, retransmitida para todo o mundo (“CRISP”). O CRISP permite o Live Chat e

funcionalidades semelhantes no site. Para obter mais informações sobre como o
CRISP lida com dados, consulte https://crisp.chat/en/privacy/.
4.5.2. Usamos o CRISP com o objetivo de fornecer aos nossos clientes a melhor
experiência possível de consultoria e suporte neste site e serviços relacionados. Por
motivos decorrentes de sua situação particular, você tem o direito de se opor a
qualquer momento a esse processamento de seus dados pessoais com base no art. 6
(1) a) GDPR. Se você se opuser ao processamento, solicitar uma cópia de seus dados,
corrigi-los ou excluí-los, entre em contato conosco em support@betmaster.io
4.6. Co-Browsing
Co-Browsing é uma tecnologia de compartilhamento de tela baseada na web e sem
download. Se o Usuário consentir, a CRISP permite que um funcionário autorizado e
treinado de nossa empresa se conecte à sessão do usuário neste site. Quando os
funcionários se conectam, isso os ajuda a entender melhor a preocupação do usuário
em encontrar soluções mais direcionadas com mais rapidez. Através da co-navegação,
as seguintes informações são transmitidas e processadas continuamente: Movimentos
do mouse, comportamento de rolagem, cliques, entrada de formulário (a entrada
sensível é excluída da transmissão por padrão), posição no site, subpáginas visitadas,
tempo na página, navegador, sistema operacional , tipo de terminal, resolução de tela,
endereço IP anônimo, local de acesso (cidade/nação). O processamento é realizado
com base no art. 6 (1) a) GDPR com o consentimento do usuário.

4.7. Desktop Co-Browsing
Desktop Co-Browsing é uma tecnologia de compartilhamento de tela sem download. Se
o Usuário consentir, a CRISP permite que um funcionário autorizado e treinado de
nossa empresa se conecte à área de trabalho do Usuário (somente visualização).
Quando os funcionários se conectam, isso os ajuda a entender melhor a preocupação
do usuário em encontrar soluções mais direcionadas com mais rapidez. Através do
compartilhamento de tela, é estabelecido um fluxo imagem por imagem (vídeo). O

processamento é realizado com base no art. 6 (1) a) GDPR com o consentimento do
usuário.

4.8. Bate-papo ao vivo
O bate-papo ao vivo atende às consultas dos clientes. essas perguntas também serão
respondidas

através

do

chat

ao

vivo.

Os

chatbots

também

fazem

isso

automaticamente. Quando um cliente inicia o chat, o navegador da pessoa afetada
transmite o endereço IP por padrão, que é imediatamente descartado e, portanto, não é
salvo. Basicamente, outros dados pessoais podem ser trocados em uma conversa de
bate-papo entre a pessoa em questão e o cliente - automaticamente por um chatbot ou
manualmente por um funcionário do cliente. Os dados da pessoa em questão podem
ser categorizados no CRISP e salvos junto com a conversa do chat. Os dados
recolhidos através do chat serão completamente eliminados pelo chatvisor após um
tempo razoável. Os dados pessoais são processados de acordo com o art. 6 Pará. 1 b
GDPR para cumprir um contrato do qual o titular dos dados é parte ou para realizar
medidas pré-contratuais que são realizadas a pedido do titular dos dados.
5. Retenção
Os dados pessoais são mantidos pelo Betmaster enquanto o jogador for um cliente do
Betmaster. Sempre que um jogador encerrar sua conta Betmaster, os dados pessoais
salvos no sistema permanecerão armazenados pelo tempo mínimo necessário para
cumprir os propósitos estabelecidos nesta Política de Privacidade e obrigações legais
aplicáveis. Os Dados Pessoais também podem ser armazenados por mais tempo se
não puderem ser excluídos por motivos técnicos e/ou legais.
6. Segurança de Dados
6.1. Todos os dados serão processados de forma automatizada. O Betmaster toma
todas as medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os dados dos
jogadores contra o acesso de pessoas não autorizadas e para evitar processamento,
divulgação, destruição, perda, alteração ou dano acidental ou ilegal. Em particular, as

informações de pagamento sempre serão criptografadas quando os dados estiverem
sendo processados.
6.2. Enquanto as informações confidenciais são protegidas online por criptografia SSL,
o Betmaster faz todos os esforços razoáveis para garantir a proteção dos dados dos
jogadores em todas as outras áreas também.
6.3. Apenas funcionários autorizados da Betmaster, ou funcionários de terceiros
contratualmente vinculados ao cumprimento dos princípios de proteção de dados, têm
acesso às informações dos jogadores. Betmaster monitora a confiabilidade e
confiabilidade de todos os seus funcionários. Em intervalos regulares, todos os
funcionários recebem treinamento sobre os padrões de segurança e proteção de dados
aplicáveis. Todos os servidores relevantes estão localizados em um ambiente seguro.
7. Criptografia de Dados
7.1. Para proteger os dados pessoais dos jogadores durante a comunicação com o
navegador da web, o Betmaster usa tecnologia de criptografia. Além disso, as
transações online são protegidas pelo sistema de segurança de um parceiro
credenciado mundialmente.
8. Outras Medidas Técnicas de Segurança
Além disso, todos os dados do jogador são protegidos contra acesso não autorizado
por firewall e sistemas de prevenção de intrusão. 9. Direitos dos Jogadores

9.1. O jogador tem o direito de:
9.1.1. solicitar acesso a dados pessoais
9.1.2. solicitar correção de dados pessoais
9.1.3. retirar o consentimento para o processamento de dados (por exemplo, para
atividades de marketing)
9.1.4. solicitar apagamento de dados pessoais
9.1.5. receber dados em um formato estruturado, comumente usado e legível por

máquina (portabilidade de dados)
9.1.6. solicitar a restrição do tratamento de dados pessoais
9.1.7. opor-se ao processamento de dados pessoais.
9.2. Alguns desses direitos podem ser aplicados apenas em determinadas
circunstâncias, conforme estabelecido na legislação de proteção de dados, incluindo o
Regulamento Geral de Proteção de Dados.
9.3. Todos os pedidos relacionados com dados pessoais ou quaisquer direitos acima
mencionados podem ser dirigidos para os contactos mencionados no Sec. 3 acima.
10. Apresentação de uma reclamação
Se o jogador não estiver satisfeito com a forma como tratamos os seus dados
pessoais, o jogador tem o direito de apresentar uma reclamação junto da autoridade de
proteção de dados competente.
11. Alterações a esta Política de Proteção de Dados
Esta Política de Proteção de Dados está sujeita a alterações de tempos em tempos.
Embora os jogadores sempre sejam informados sobre quaisquer alterações, é
recomendável revisar esta política e possíveis alterações regularmente.

