REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO DA AUTO-EXCLUSÃO NO SÍTIO NOSSA APOSTA
[Enviar para compliance@nossaaposta.pt]

Nome completo
Tipo de documento - Cartão do cidadão
Número do documento

, Bilhete de Identidade

, Outro

Número de identificação fiscal

E-mail de registo
Morada (rua, n.º porta)
Cidade

Código postal

-

Distrito

País
Os campos acima são de preenchimento obrigatório. É necessário submeter, em conjunto com este requerimento, uma cópia do
seu documento de identificação e um comprovativo de morada (emissão inferior a três meses).

Venho, por este meio, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 5 do artigo 39.º do Regime Jurídico
dos Jogos e Apostas Online (RJO), aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 66/2005, de 29 de Abril, comunicar
e solicitar expressamente a revogação do meu pedido de auto-exclusão de acesso ao Sítio da
Nossa Aposta (www.nossaaposta.pt), licenciado pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ)
e explorado pela A NOSSA APOSTA – Jogos e Apostas Online, S.A..
DECLARAÇÃO SOB COMPROMISSO DE HONRA, CONHECIMENTO E RESPONSABILIDADE:
Para os devidos efeitos, declaro, sob compromisso de honra, conhecimento e responsabilidade que:
•
•

•
•

Todas as informações constantes deste requerimento são verídicas, autênticas e exactas, traduzem a
minha vontade livre e esclarecida e não são omitidas quaisquer informações relevantes.
Estou ciente de que a manifestação de vontade de revogação da auto-exclusão só produz efeitos um
mês após a data deste meu pedido e, se formulado antes de decorrido o período de duração mínima de
três meses, apenas produz efeitos um mês após o decurso daquele prazo.
Autorizo A NOSSA APOSTA – Jogos e Apostas Online, S.A. a enviar qualquer comunicação que me seja
dirigida para o endereço de correio electrónico (e-mail) acima indicado.
Estou ciente de que todas as comunicações enviadas para a morada ou endereço de correio electrónico
indicados neste requerimento consideram-se como efectivamente recebidas, salvo se comunicar
quaisquer alterações das mesmas, no prazo máximo de 30 dias a contar da alteração.

AUTORIZAÇÃO DE REGISTO, TRATAMENTO E CONSULTA DE DADOS PESSOAIS:
•

•

Autorizo a recolha, consulta e tratamento, com ou sem meios automatizados, dos dados pessoais
constantes do presente requerimento e do documento de identificação e comprovativo de morada
anexos, bem como a transmissão dos dados ao SRIJ para efeitos exclusivos do cumprimento da autoexclusão.
Autorizo o averbamento e inscrição da revogação da auto-exclusão na base de dados d’A NOSSA APOSTA
– Jogos e Apostas Online, S.A..

Local,

A NOSSA APOSTA – JOGOS E APOSTAS ONLINE, S.A.

data
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