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POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO WEBSITE PLAYCE 

Esta política de privacidade descreve a forma como tratamos os seus dados pessoais no 

âmbito da utilização do website Playce (“Website”). A privacidade dos nossos utilizadores é 

muito importante para nós.  

Informação pessoal que recolhemos e finalidades 

O acesso e a navegação no Website não implicam necessariamente a disponibilização de 

dados pessoais, não sendo necessário realizar qualquer registo. Não obstante, a utilização de 

determinadas funcionalidades poderá determinar a necessidade de fornecer alguns dados. 

Informação pessoal fornecida pelos utilizadores 

Caso pretenda, poderá realizar um pedido de contacto, designadamente para obter mais 

informação sobre a nossa atividade. Para que o possamos contactar, terá de nos fornecer 

alguns dados através de formulário específico para o efeito, disponibilizado no Website, tais 

como nome, email e número de telefone. Os dados recolhidos serão tratados com a exclusiva 

finalidade de dar seguimento ao seu pedido. 

Informação pessoal recolhida automaticamente 

Poderemos recolher informações, por meios automatizados, para a emissão de relatórios 

estatísticos quando visita e navega no nosso Website para saber, por exemplo, quantos 

utilizadores visitam o nosso Website e quais as páginas acedidas ou qual a área geográfica de 

onde provêm essas visitas. Recolhemos estas informações, designadamente, através de 

cookies, com a finalidade de adequar melhor o Website aos nossos visitantes, mas também 

para fins de publicidade tal como melhor descrevemos infra. 

Um cookie é um pequeno ficheiro de texto que é colocado no seu equipamento quando acede 

ao nosso Website. Os nossos cookies não contêm informações que o possam identificar 

diretamente, tal como o seu nome. Permitem-nos simplesmente encontrar informação sobre 

a sua experiência de navegação. Para este efeito, por vezes, usamos cookies persistentes.  

Organizámos os nossos cookies pelas seguintes categorias, para que seja mais fácil 

compreender a razão pela qual necessitamos deles: 

1. Estritamente necessários - são usados para ajudar o nosso Website a funcionar de modo 

eficiente. 

2.Performance - são usados para analisar o modo de funcionamento do nosso Website e 

compreender como o podemos melhorar;  
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3. Publicidade - são utilizados para partilhar alguma informação com empresas terceiras com 

quem anunciamos para que nos seja possível saber como chegou ao nosso site. Também 

podemos usar cookies para identificar as partes do Website em que demonstra mais interesse. 

De seguida, usamos essas informações para lhe disponibilizar anúncios e páginas relevantes 

de acordo com os seus interesses, para adaptar a forma como comunicamos consigo.  

Cookie Descrição Validade Categoria 

viewed_cookie_policy 

Recolhe informação sobre se o 
utilizador prestou ou não o seu 
consentimento para o 
tratamento de cookies.  11 meses Necessário 

cookielawinfo-
checkbox-necessary 

Utilizado para conservar 
informação sobre o 
consentimento do Utilizador 
relativo à categoria de cookies 
estritamente necessários.  11 meses Necessário 

cookielawinfo-
checkbox-non-
necessary 

Utilizado para conservar 
informação sobre o 
consentimento do Utilizador 
relativo à categoria de cookies 
não necessários (performance e 
de publicidade) 11 meses Necessário 

test_cookie 

Cookie doubleclick.net para 
determinar se o browser do 
utilizador suporta cookies. 11 meses Performance 

YSC 

Cookie definido pelo Youtube 
usado para armazenar 
informações sobre a 
visualização de 
conteúdos/vídeos (acessíveis 
no Website) pelo utilizador, 
para exibir publicidade com 
base nas mesmas.  sessão Publicitário 

VISITOR_INFO1_LIVE 

Cookie definido pelo Youtube 
usado para armazenar 
informações sobre os 
conteúdos/vídeos acessíveis no 
Website 

5 meses e 
26 dias, 23 
horas e 59 
minutos  Publicitário 

_ga_CLM3QTELJJ 

Cookie definido pela Google e 
que contém informações 
relacionadas com campanhas 
para os utilizadores, estes 
cookies permitem o 
funcionamento do Google 
Analytics e do Google Ads. 
  

1 ano e 11 
meses e 28 
dias e 23 
horas e 59 
minutos  Performance 



 3 

C2 General 

_ga 

Permite recolher dados 
anónimos sobre as visitas ao 
site para fins de criação de 
relatórios estatísticos, através 
do serviço Google Analytics.  

1 ano e 11 
meses e 28 
dias e 23 
horas e 59 
minutos Performance 

Vuid 

Usado pela Vimeo para definir 
um ID único nos vídeos 
acessíveis através do Website.  

1 ano e 11 
meses e 28 
dias e 23 
horas e 59 
minutos Publicitário 

IDE 

Utilizado pelo Google 
DoubleClick. Armazena 
informação sobre a forma 
como os utilizadores usam o 
Website e outros anúncios 
antes da visita ao Website para 
apresentar anúncios mais 
relevantes de acordo com o seu 
perfil de utilizador 

1 ano e 23 
dias 23 
horas e 59 
minutos Publicitário 

GPS 

Usado pelo Youtube para 
registo de ID único com base na 
sua localização geográfica 29 minutos Publicitário 

viewed_cookie_policy 

Usado para armazenar se o 
utilizador consentiu ou não o 
tratamento de cookies.  11 meses Necessário 

 

Mesmo depois de aceitar cookies, os utilizadores podem sempre desativar alguns ou todos os 

nossos cookies através do seu navegador. Para tal deve verificar a versão do seu navegador e 

as instruções correspondentes clicando no link aboutcookies.org. 

 

Links para outros websites ou acesso a conteúdos em plataformas digitais de terceiros 

Ocasionalmente, fornecemos links para outros websites ou o acesso a vídeos através de 

plataformas de terceiros. Consulte os nossos Termos de Utilização disponíveis no Website 

para saber mais.  

 

Como protegemos os seus dados  

Implementámos medidas de segurança técnicas e organizacionais, conforme exigido por lei e 

pelos standards da indústria, para proteger os seus dados pessoais contra o acesso, utilização 

e divulgação não autorizados. Tomamos todas as ações necessárias para assegurar que apenas 

utilizamos a sua informação pessoal conforme descrito nesta Política de Privacidade. Em 

https://www.aboutcookies.org/
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qualquer caso, note que, circulando os dados em rede internet aberta, não é possível eliminar 

totalmente o risco de acesso e utilização não autorizados, pelo que o Utilizador deverá 

implementar medidas de segurança adequadas aquando da navegação no Website e 

utilização das respetivas funcionalidades. 

Poderemos recorrer a subcontratantes para efeitos de tratamento total ou parcial dos seus 

dados pessoais, nos termos permitidos pela lei. Estas entidades ficam obrigadas nos termos 

dos contratos celebrados, a guardar sigilo e a garantir a segurança dos dados a que, para o 

efeito, tenham acesso, não podendo utilizar esses dados para quaisquer outros fins, nem 

relacionar com outros dados que possuam. 

  

Por quanto tempo conservamos a sua informação 

Os dados fornecidos no âmbito de um pedido de contacto serão conservados durante o 

prazo necessário à execução do seu pedido.  

 

Alterações à Política de Privacidade 

Esta Política de Privacidade poderá ser alterada a qualquer momento. Caso sejam introduzidas 

alterações significativas as mesmas serão publicitadas neste Website. 

Os seus direitos 

Nos termos da legislação aplicável, tem o direito de acesso aos dados que lhe digam 

diretamente respeito bem como o direito de se opor ao seu tratamento podendo, também, 

solicitar a portabilidade dos mesmos, a sua correção, o aditamento, eliminação ou a limitação 

do seu tratamento. Caso o tratamento tenha sido alicerçado no seu consentimento, poderá 

retirá-lo, em qualquer altura, sem comprometer a licitude do tratamento efetuado com base 

no consentimento previamente dado. Para o exercício destes direitos deverá contactar-nos 

através do email do Encarregado da Proteção de Dados de uma das 3 entidades responsáveis 

pelo tratamento de dados, listadas no ponto seguinte do presente documento. 

Sem prejuízo de qualquer outra via de recurso administrativo ou judicial, tem direito a 

apresentar uma reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados, cujos detalhes de 

contacto podem ser consultados em www.cnpd.pt ou a outra autoridade de controlo 

competente nos termos da lei, caso entenda que o tratamento dos seus dados pela utilização 

do Website viola o regime legal em vigor. 

http://www.cnpd.pt/
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Entidades Responsáveis pelo Tratamento e contactos 

As seguintes entidades são responsáveis conjuntas pelo tratamento de dados a realizar no 

âmbito do Website: 

• MEO – SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A., com sede na Av. Fontes 

Pereira de Melo, nº 40, 1069-300 Lisboa, com o capital social de €10.000.000,00, 

matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o número único de 

matrícula e de identificação de pessoa coletiva 504615947. Poderá contactar a MEO 

diretamente enviando um email para o Encarregado da Proteção de Dados através do 

endereço DPOAlticePortugal@telecom.pt;  

• NOS COMUNICAÇÕES, S.A., com sede na Rua Actor António Silva, n.º 9, Campo 

Grande, 1600-404 Lisboa, com o capital social de € 576.326.759,00, matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial sob o número único de matrícula e de 

identificação de pessoa coletiva 502604751. Poderá contactar a NOS diretamente 

enviando um email para o Encarregado da Proteção de Dados através do 

endereço dpo.privacidade@nos.pt; 

• VODAFONE PORTUGAL – COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A., com sede na Av. D. João II, 

nº 36, 1998-017 Lisboa, com o capital social de € 91.068.253,00, matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o número único de matrícula e de 

identificação de pessoa coletiva 502 544 180. Poderá contactar a NOS diretamente 

enviando um email para o Encarregado da Proteção de Dados através do endereço 

privacidade@vodafone.com. 

Quaisquer questões, reclamações ou pedidos de esclarecimentos relacionados com o 

tratamento de dados pessoais e com o exercício dos direitos que lhe são conferidos pela 

legislação aplicável podem ser enviados para o endereço de email do Encarregado da Proteção 

de Dados de uma das 3 entidades responsáveis pelo tratamento de dados, através das 

coordenadas de contacto indicadas supra. 
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