
ÜLDTINGIMUSED 

Viimati uuendatud: 28.07.2021 

1. Need Kasutustingimused sätestavad kokkuleppe www.goldenstar-casino.com (edaspidi 

"Kasiino") ja teie (edaspidi “Mängija” vahel. Goldenstar Casino kuulub ettevõttele Dama N.V., 

ning see on Curaçao seaduste alusel registreeritud ja asutatud ettevõte. Dama N.V. on 

litsentseeritud ja reguleeritud Antillephone N.V. (litsentsi nr. 8048/JAZ2020-013) poolt. Dama 

N.V. registrikood on 152125 ning see on registreeritud aadressile: Julianaplein 36, Willemstad, 

Curaçao. Friolion limited on Dama N.V. tütarettevõte ja esindaja, mis on registreeritud Küprosel 

ja aadressil: Pavlov Nirvana & Aipeias, 4, ALPHA TOWER, 1 Korrus, Korter 11, 3021, Limassol, 

Küpros ning selle registrikood on ΗΕ 407624. Kõik Paysafe'i maksed tehakse läbi Dama N.V. 

2. Mängija vastutab ainuisikuliselt online hasartmängude olemasolevate seaduste antud 

jurisdiktsiooni määruste järgimise eest. 

3. Need sõlmitud tingimused jõustuvad 26.08.2016, ja on viimati uuendatud 18.06.2020. Enne 

Kasiino teenuste kasutamist lasub teil vastutus nendega tutvuda. Kui te ei nõustu nende 

kasutustingimustega, ei ole teil Kasiino teenuste kasutamine lubatud. 

4. Kasiinos registreerimine ja selle külastamine on nõusolen nende Kasutustingimustega. 

5. Kasiino jätan endale õiguse kohaldada neid tingimusi mistahes ajal, ilma sellest Mängijat 

eelnevalt teavitamata. 

6. Muudatused loetakse jõustunuks kohe pärast nende postitamist Kasiino veebilehele. 

7. Kasutades Kasiino teenuseid pärast selliste muudatuste jõustumist kinnitate, et nõustute nende 

muudatustega. 

8. Kasiino veebilehe põhikeeles, sealhulgas nende Kasutajatingimuste keeleks on Inglise keel ja 

mistahes tõlkevigu interpreteeritakse Kasiino kasuks. 

KASIINO KASUTAMISE PIIRANGUD 

1. Kasiino aktsepteerib mängijaid ainult nendest riikidest ja geograafilistest regioonidest, kus 

online hasartmängud on seaduslikud. Mängija vastutab ainuisikuliselt antud jurisdiktsioonis 

kehtivate hasartmänguseaduste ja regulatsioonid järgimise eest ja on sellest enne veebilehel 

panuste tegemist teadlik. 

2. Te ei saa kasutada Kasiino teenuseid, kui te pole täisealine. Selleks peetakse isikut, kes on 18-

aastane või vanem, olenevalt teie riigi jurisdiktsioonist. 

3. Ettevõte ei pea end selles vastutavaks ega tagasta Mängija poolt tehtud deposiite, võite või 

kaotusi, kui mängijale rakenduvaid reegleid või seadusi on rikutud. Mängija on ainuisikuliselt 

kohustatud järgima igal ajal oma kohalikke, riiklikke või osariigi seadusi, mis on seotud online-

hasartmängudes osalemisega. 

4. On täielikult ja ainuisikuliselt teie vastutus, et te ei ületaks mängudes osaledes rakenduvaid 

seadusi. Reaalse rahaga deposiidi tegemise ja mängimise suhtes kehtivad teie riigi seadused ja 

teie vastutus on oma päritoluriigi seadustele alluda. 

5. Ettevõte jätab endale õiguse küsida tõestust mängija vanuse kohta ja piirata juurdepääsu 

Veebilehele või peatada Mängija Konto kasutamine, kui neid nõudeid ei täideta. 

6. Mistahes boonused ei ole saadaval Rootsi mängijatele, sealhulgas osalemine mistahes 

kampaaniaprogrammides, VIP preemiate saamine, samuti punktide vahetamine. 



7. Kasiino ei saa garanteerida edukat väljamaksete ja tagasimaksete töötlemist, kui mängija rikub 

Riigipoliitika Piiranguid. 

8. Te ei saa teha Reaalse rahaga Panuseid, kui olete Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik, 

Hispaania, Prantsusmaa ja selle ülemereterritooriumid (Guadeloupe, Martinique, Prantsuse 

Guajaana, Réunion, Mayotte, St. Martin, Prantsuse Polüneesia, Wallis ja Futuna, Uus-

Kaledoonia), Holland, Iisrael, Leedu, Lääne-Holland India, Curacao, Gibraltar, Kreeka, Belgia, 

Jersey Venemaa Föderatsioon või Ukraina osariik, Venemaa Föderatsioon või Ukraina kodanik 

või kui asute nende riikide territooriumil. 

MÄNGUDE SAADAVUS 

1. Palun pidage meeles, et mõned mängud pole teatud jurisdiktsioonides saadaval, sest nii 

nõuavad poliitikad ja mängida pakkujad, see võib muutuda mistahes ajal. 

2. VPN-i kasutamine teenuseosutaja blokeerimise vältimiseks on rangelt keelatud ja võib 

põhjustada võitude konfiskeerimise. 

3. NetEnt mängud pole saadaval alljärgnevates riikides: Afganistan, Albaania, Alžeeria, Angola, 

Austraalia, Bahama, Botswana, Belgia, Bulgaaria, Colombia, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Taani, 

Eesti, Ecuador, Etioopia, Prantsusmaa, Ghana, Guyana, Hongkong, Itaalia, Iraan, Iraak, Iisrael, 

Kuveit, Läti, Leedu, Mehhiko, Namiibia, Nicaragua, Põhja-Korea, Pakistan, Panama, Filipiinid, 

Portugal, Rumeenia, Singapur, Hispaania, Rootsi, Šveits, Sudaan, Süüria, Taiwan, Trinidad ja 

Tobago, Tuneesia, Uganda, Ühendkuningriigid, Ameerika Ühendriigid, Jeemen ja Zimbabwe. 

4. Lisaks ülalmainitule pole Street Fighter slotimasin saadaval järgnevates riikides: Anguilla, 

Antigua ja Barbuda, Argentina, Aruba, Barbados, Bahama, Belize, Bermuda, Boliivia, Bonaire, 

Brasiilia, Briti Neitsisaared, Kanada, Kaimanisaared, Hiina, Tšiili, Clippertoni saar, Columbia, 

Costa Rica, Kuuba, Curacao, Dominica, Dominikaani Vabariik, El Salvador, Gröönimaa, Grenada, 

Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Jaapan, Martinique, Mehhiko, 

Montserrat, Navassa saar, Paraguay, Peruu, Puerto Rico, Saba, Saint Barthelemy, Saint Eustatius, 

Saint Kitts ja Nevis, Saint Lucia, Saint Maarten, Saint Martin, Saint Pierre ja Miquelon, Saint 

Vincent ja Grenadiinid, Lõuna-Korea, Suriname, Turksi ja Caicose saared, Ameerika Ühendriigid, 

Uruguay, USA Neitsisaared, Venezuela. 

5. Fashion TV Video Slot pole saadaval järgnevates riikides: Kuuba, Jordaania, Türgi, Saudi-Araabia. 

6. Planet of Apes Video Slot pole saadaval järgnevatel territooriumitel: Aserbaidžaan, Hiina, India, 

Malaisia, Katar, Venemaa, Tai, Türgi ja Ukraina. 

7. Viikingite Video Slot pole saadaval järgmistes jurisdiktsioonides: Aserbaidžaan, Kambodža, 

Kanada, Hiina, Prantsusmaa, India, Indoneesia, Laos, Malaisia, Myanmar, Paapua Uus-Guinea, 

Katar, Venemaa, Lõuna-Korea, Tai, Türgi, Ukraina, Ameerika Ühendriigid. 

8. Narcos Video Slot pole saadaval järgmistel territooriumidel: Indoneesia, Lõuna-Korea. 

9. Lisaks on universaalsed koletised (Dracula mägudes Black Lagoon, Phantoms Curse ja The 

Invisible Man) saadaval ainult järgmistel territooriumidel: Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, 

Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Gruusia, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, 

Montenegro, Norra, Venemaa, San Marino, Serbia, Ukraina, Põhja-Makedoonia, Türgi, Austria, 

Küpros, Soome, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Luksemburg, Malta, Holland, Poola, 

Slovakkia ja Sloveenia. 

10. Järgmiste riikide mängijad ei kvalifitseeri võitma NetEnti poolt pakutavate jackpotimängude 

peavõite (nagu näiteks Mega Fortune): Austraalia, Aserbaidžaan, Hiina, Taani, India, Iisrael, 



Itaalia, Jaapan, Malaisia, Katar, Venemaa, Hispaania, Tai, Tuneesia, Türgi, Araabia 

Ühendemiraadid, Ukraina. Kasiino teeb mõistlikke jõupingutusi ennetamaks nende riikide 

mängijaid nende mängudeni jõudmast, kuid kui mõne nimetatud riigi mängijad võidavad 

jackpoti, siis jackpoti võit tühistatakse. 

11. Kanada Mängijad ei kvalifitseeru mängima NYX (NextGen) mänge. 

MÄNGUKONTO 

1. Selleks, et hakata Kasiinos mängima on teil vaja registreerida ja üles seada Kasiinos mängukonto. 

2. Registreerimisprotsesse käigus täidate ära spetsiaalse küsimustiku. Teil lasub kohustus täita see 

ära vaid õige ja usaldusväärse informatsiooniga. Lisaks muule eeldab see teilt oma e-maili 

aadressi täpsustamist. Veenduge, et täpsustate päris aadressi, mis on registreeritud ka mõnel 

teie teenuse arvel, muul juhul võib salasõna taastamisega probleeme ette tulla. 

3. Samuti palutakse teil välja mõelda ja ära täita väljas “Kasutajanimi” ja “Salasõna”. Ärge avaldage 

seda infot mitte kellelegi. Kasiino ei vastuta selle eest, kui need andmed kaotate, samuti 

mistahes kolmandate osapoolte käitumise eest, kes on saanud sellisele informatsioonile 

mistahes moel juurdepääsu. 

4. Teil on õigus kasutada ainult ühte kontot. Üks konto teie koduse aadressi, IP-aadressi ja arvuti 

kohta. Kui registreerite rohkem, kui ühe mängukonto võidakse kõik teie kontod peatada või 

kustutada ning kõik panused automaatselt kehtetuks tunnistada. Lisaks teie võidud ja boonused, 

mis kogunesid mitme mängukonto kasutamise perioodil on samuti kehtetud. Lisaks võime teilt 

nõuda täiendavatelt kontodelt välja kantud rahasummade tagastamist. Kui soovite luua uut 

mängukontot, palun võtke ühendust kasiino toega aadressil support@goldenstar-casino.com. 

Sellisel juhul teie olemasolev konto peatatakse ja saate registreerida endale uue kasutajakonto. 

Kui olete avastanud, et teil on Kasiinos enam, kui üks konto tuleb teil sellest meid koheselt 

teavitada. Kui see fakt tuleb välja ilma teie osaluseta võidakse kõik teie kontod peatada. 

5. Kasiino jätab endale õiguse mängukonto registreerimisest keelduda. 

6. Teil tuleb hoida oma kontot ja sellel olevaid andmeid asjakohasena. 

7. Meil on õigus teha kõne telefoninumbrile, mille olete oma kasutajakontol sisestanud, mis võib 

vastavalt meie äranägemisele olla vajalik osa KYC protseduurist. Kuni konto on täielikult 

verifitseeritud väljamakseid ei töödelda. Kui teie poolt antud telefoninumber on ebakorrektne, 

puuduolev, vale või mängija ei vasta sellele, jätame endale õiguse teie võidud konfiskeerida 

ja/või teie kasutajakonto keelata. Teeme omalt poolt mõistlikke jõupingutusi, et püüda teiega 

seoses rahalise väljamaksega ühendust saada, kuid kui meil pole võimalik teid kätte saada (e-

maili või telefoni teel) kahe (2) nädala jooksul, peab ettevõte teie võidud kinni, sest teil pole 

õnnestunud läbida KYC protseduuri. 

UINUNUD KONTOD 

1. Mitteaktiivne konto on mängijakonto, kuhu mängija pole 12 järjestikuse kuu jooksul sisse 

loginud. Kui teie Mängijakontot käsitletakse mitteaktiivsena on Kasiinol õigus nõuda igakuist 

hooldustasu 10€ võrdeline mõne teise valuutaga (või teie hetkesaldoga Mängukontol, kui see on 

väiksem) ja teie Mängukonto on positiivne. 

2. Annate Kasiinole nõusoleku debiteerida see tasu oma mängijakontolt järgmisel päeval pärast 

oma Mängijakonto mitte aktiivseks tunnistamist ja iga järgneva kuu eest, mil teie Mängijakonto 

jääb mitteaktiivseks. Kasiino lõpetab kinnipidamiste tegemise, kui konto saldo on null või kui 

konto on reaktiveeritud. 



SAADAOLEVAD VALUUTAD 

1. Euro (edaspidi “EUR”) 

2. USA dollar (edaspidi “USD”) 

3. Austraalia dollar (edaspidi “AUD”) 

4. Kanada dollar (edaspidi "CAD") 

5. Norra kroon (edaspidi “NOK”) 

6. Poola sott (edaspidi “PLN”) 

7. Uus-Meremaa dollar (edaspidi “NZD”) 

8. Lõuna-Aafrika rand (edaspidi "ZAR") 

9. Jaapani jeen (edaspidi "JPY") 

10. Lõuna-Korea vonn (edaspidi "KRW") 

11. Bitcoin (edaspidi "BTC") 

TASUD JA MAKSUD 

1. Teil lasub täielik kohustus tasuta kõik tasud ja maksud, mida teie võidule vastavalt elukohariigi 

seadusele rakendatakse. 

MÄNGUREEGLID 

1. Nõustudes nende Kasutustingimustega kinnitate, et olete Veebilehel pakutavate mängude 

reeglitega tuttav ja mõistate neid. Iga mängu teoreetilise väljamakse protsendiga kurssi viimine 

on teie enda ülesanne. 

MÄNGUKONTO TÄIENDAMINE 

1. Mängukontot saab täiendada igal Kasiino veebilehel oleval moel, mis sellel hetkel saadaval on. 

Palun pange tähele, et kõik Paysafe maksed töödeldakse Dama N.V kaudu. 

2. Võtke ühendust meie tugimeeskonnaga aadressil: support@NEWCASINO.com, et saada rohkem 

teada teie riigi ja kodakondsusega mängija jaoks kõige paremate maksemeetodite kohta. 

3. Ettevõte ei aktsepteeri kolmandate osapoolte makseid. Deposiidi peate tegema ainult läbi oma 

pangakonto, pangakaartide, e-rahakottide või muude maksemeetodite kaudu, mis teile 

kuuluvad. Kui tuvastame turvakontrolli käigus, et olete seda tingimust rikkunud, teie võidud 

konfiskeeritakse ja algupärane deposiit tagastatakse maksekonto omanikule. Ettevõte ei vastuta 

kolmanda osapoole kontodele tehtud deposiitide kadumise eest. 

4. Mängukonto täiendamisel muu valuutaga, kui on märgitud Mängija poolt registreerimisel, tasub 

kõik konverteerimistasud Mängija. 

5. Minimaalne konto täiendamise summa ühe tehingu kohta on 10 EUR/ 10 USD / 15 AUD / 15 CAD 

/ 100 NOK / 40 PLN / 15 NZD / 150 ZAR / 1200 JPY / 13.000 KRW / 0.0015 BTC 

6. Maksimaalne konto täiendamise summa ühe tehingu kohta on 4000 EUR/USD või võrdväärselt 

teiste valuutadega/BTC- piiramatult. 



7. Palume arvestada, et krüptovaluutade olemuse tõttu ei saa CoinsPaid maksesüsteemi kaudu 

tehtavatele hoiustele limiite kohaldada. Kui soovite oma kasiinos hasartmänge piirata, kasutage 

mõnda muud saadaolevat võimalust. 

VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE 

1. Siinkohal nõustute korvama ja mitte kahju tekitama Kasiinole, selle juhtidele, töötajatele, 

partneritele ja teenusepakkujatele mistahes hinna, kulutuse, kaotuse, kahjustuse, nõuete ja 

vastutusega, mis on tekkinud teiepoolsest Veebilehe kasutamisest või mängudes osalemisest. 

2. Tunnistate, et Kasiino on viimane otsustaja teemal, kas olete rikkunud Kasiino Kasutustingimusi 

ulatuses, mille tulemusena teie konto kasutamine peatataks või teil keelatakse Veebilehe 

kasutamine. 

VÄLJAMAKSETE POLIITIKA 

1. Mängukontolt saab teha väljamakse mistahes sellel hetkel Kasiino veebilehel olevate mooduste 

abil. 

2. Kasiino jätab endale õiguse kanda vahendid Mängijale tema valitud moodusest erineval moel. 

3. Väljamakse päringute töötlemise aeg algab 0 kuni 24 tunnini. 

4. Mängija kontole raha jõudmine ei olene Kasiinost, vaid selle eest vastutavad pangad ja 

maksesüsteemid, mille kaudu vahendeid liigutatakse. 

5. Kui Mängijal on vajadus oma isikut verifitseerida, arvutatakse päringute töötlemise aega alates 

verifitseerimise dokumentide nõude esitamisest- 

6. Kui Mängijal puudub kahe nädala jooksul, alates väljamakse päringu tegemisest, võimalus 

nõutud dokumente edastada, katkestatakse vahendite väljamakse ja Mängija konto on 

õigusvõimetu. Sellisel juhul on Kasiinol õigus kahtlustada Mängijat illegaalsetes tegevustes, 

Kasiinopettuses, valeinfo andmises, petmises ja teistes sellega seonduvates tegevustes. Kasiino 

jätab endale õiguse tühistada kõik panused ja võidud või kasutada sellise Mängija kontol olevaid 

vahendeid oma kaotuste ja kolmandate osapoolt potentsiaalsete kaotuste kompenseerimiseks. 

7. Minimaalne mängukontolt tehtava väljamakse summa ühe tehingu kohta on 20 EUR/ 20 USD / 

50 AUD / 30 CAD / 200 NOK / 80 PLN / 30 NZD / 300 ZAR / 2400 JPY / 26,000 KRW / 0.003 BTC. 

8. Maksimaalne mängukontolt tehtava väljamakse summa ühe tehingu kohta on 4000 EUR/USD 

või muud võrdväärses summas valuutad/BTC, seda EUR vahetuskursi alusel, välja arvatud 

YandexMoney, Comepay, Sberbank Online, Mobile Commerce, Svyaznoy, Euroset, QIWI. 

9. Kui kasutate tehingute tegemiseks Yandex Money, Comepay, Sberbank Online, Mobile 

Commerce, Svyaznoy, Euroset, QIWI maksemeetodeid on maksimaalne väljamakse summa 200 

EUR/USD. 

10. Raha väljamaksete päevane limiit on 5 000 USD/ 5 000 EUR / 7 500 AUD / 7 500 CAD / 50 000 

NOK / 20 000 PLN / 7 500 NZD / 75 000 ZAR / 600 000 JPY / 6 500 000 KRW / BTC ja muud 

krüptovaluutad EUR vahetuskursi järgi. 

11. Nädala väljamaksete limiit on 10 000 USD/ 10 000 EUR / 15 000 AUD / 15 000 CAD / 100 000 

NOK / 40 000 PLN / 15 000 NZD / 150 000 ZAR / 1 200 000 JPY / 13 000 000 KRW/ BTC ja muud 

krüptovaluutad EUR vahetuskursi järgi. 



12. Kuu väljamaksete limiit on 30 000 USD/ 30 000 EUR / 45 000 AUD / 45 000 CAD / 300 000 NOK / 

120 000 PLN / 45 000 NZD / 450 000 ZAR / 3 600 000 JPY / 39 000 000 KRW / BTC ja muud 

krüptovaluutad EUR vahetuskursi järgi. 

13. VIP-mängurid võivad olla erandiks. Neid piiranguid ei kohaldata mängijatele, kes võitsid 

progressiivse jackpoti. 

14. Kui Mängija tegi vahendite väljamakse päringu, kuid pärast viimast sissemakset tehtud panuste 

summa on vähem kui 3x (kolm) korda selle sissemakse suurusest, jätab Kasiino endale õiguse 

Mängijalt sisse nõuda tehingu töötlemise kulud, sealhulgas deposiidid ja väljamakseid. 

TAGASTUSPOLIITIKA 

1. Tagasimakse päringut võetakse arvesse, kui see on tehtud esimese kahekümne nelja (24) tunni 

jooksul väidetavast tehingut või kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul, kui Mängija väidab, et 

keegi teine on pääsenud juurde tema Mängijakontole. 

2. Kui olete oma kontot rahastanud Krediitkaardiga, jätame endale õiguse tasuda kõigi 

väljamaksetaotluste eest kokku kogu sissemakse summa teie poolt tehtud ostudele 

vastukaaluks. Kui teie väljamaksed ületavad tehtud deposiitide summa, makstakse ülejääk teile 

ühe meie saadaoleva alternatiivse meetodi teel. 

3. Enne tagasimakse töötlemist peetakse tagasimakstava summa maha kõik teie saldo boonused ja 

võidud. 

4. Juhul, kui mõnda Krediitkaardiga tehtud ostud peetakse turvalisuse või juriidilistel põhjustel 

riskantseks meie Maksete töötleja või Kasiino poolt, algatame kõigi selliste tehingute suhtes 

tagasimaksed Krediitkaardile ja teavitame sellest kõiki vastavaid asutusi ja osapooli. 

VÕITLUS PETTUSTE VASTU 

1. Kasutame spetsiaalseid tehnikaid, et saada jälile pettustele ennetamaks Kasiinos aset leida 

võivaid finantspettusi. Mistahes pettuse viib automaatselt Mängija konto sulgemiseni õigusega 

konfiskeerida kõik vahendid Kasiino kasuks. 

2. Mängijal ei lubata ruleti, kaardimängude ja teiste mängude mängimisel kasutada mitte ühtegi 

strateegiat. Kasiino jätab endale õiguse tühistada kõik Mängija võidud, mis on sellisel teel 

saadud. 

3. Selleks, et verifitseerida mängija kontot kasiinos on vaja mõningaid dokumente (ID, 

maksesüsteeme, teenusearveid) Ladina või Kirillitsa tähestikus. Juhul, kui mängijal pole 

võimalust edastada ülalmainitud tähestikus dokumente jätab kasiino endale õiguse nõuda 

videotuvastust, kus mängija näitab enda dokumente. 

4. Ettevõttel on range pettusevastane poliitika ja ta kasutab mitmesuguseid vahendeid 

pettusevastased vahendid ja tehnikad. Kui mängijat kahtlustatakse pettused, sealhulgas, kuid 

mitte ainult: 

 

osalemine mis tahes tüüpi kokkumängus teiste mängijatega 

ebaausate võitude saamise strateegiate väljatöötamine 

pettused teiste veebikasiinode või makseteenuse pakkujate vastu 

krediitkaardiga tagasimaksetehingud või mõne makse tagasilükkamine tehtud 

kahe või enama konto loomine 

võltsitud dokumentide esitamine 

muud tüüpi petmine. Ettevõte jätab endale õiguse teavitada mängija poolt teostatud pettustest 



rakenduvaid reguleerivad asutusi 

ruletimäng on madala riskiga, kui mängija teeb sama suured panused mõlemale, nii 

mustale/punasele, kui paaris/paaritule, kattes 25 või enam 37 numbrist laual (tehes panused 

ainult mustale/punasele katab 36 või 37 võimalikku numbrit) 

5. Kasiinol on mängueelise suhtes nulltolerants. Mistahes mängija, kes püüab ära kasutada Kasiino 

tervituspakkumisi või teisi kampaaniaid, nõustub, et ettevõttel on õigus kõik boonused ja 

mistahes boonustega sellisel moel saadud võidud kehtetuks kuulutada järgmistel põhjustel: 

enam, kui ühe konto loomine kasiinopakkumistest kasu saamiseks; valeinfo andmine 

registreerimisel, võltsitud dokumentide esitamine ja muud tegevused, mis võivad Kasiinot 

kahjustada; 

6. Kasiino jätab endale õiguse sulgeda teie Mängukonto ja maksta teile välja sellel olev saldo 

vastavalt Kasiino täieliku äranägemise järgi ja ilma igasuguse kohustuseta seda põhjendada või 

sellest ette teatada, saldost peetakse kinni rakenduvad väljamaksetasud. 

7. Kasiino jätab endale õiguse makseid kinni pidada, kui on kahtlusi või tõendeid kasiinosüsteemiga 

manipuleerimise kohta. Kriminaalsüüdistus esitatakse mistahes kasutajatele või teistele 

isikutele, kes on kasiinosüsteemiga manipuleerinud või püüdnud seda teha. Kasiino jätab endale 

õiguse lõpetada ja/või muuta mistahes Veebilehel pakutavaid mänge või üritusi. 

8. Mistahes deposiit tuleb 3 korda läbi mängida (mängija peab tegema panuseid kolm korda 

deposiidi summa ulatuses) enne, kui on võimalik teha selle deposiidiga seonduvaid 

väljamakseid. Juhul, kui on tehtud mitmeid deposiite ilma mängimata, tuleb mängijal enne 

väljamakse tegemist läbi mängida nende deposiitide kogusumma. Muul juhul on Kasiinol õigus 

võtta töötlemistasu deposiidi ja väljamakse menetlemise eest, mis toimub Kasiino enda 

äranägemise järgi. 

9. Kasiino ei ole finantsasutus, seega ei pea seda selliselt ka käsitlema. Teie kontol ei ole kanna 

mingeid huve ning mitte mingil ajal ei pakuta teile konverteerimise ega valuutavahetus 

teenuseid (sh fiat-krüptovaluutavahetust). 

BOONUSPOLIITIKA TINGIMUSED 

1. Boonuspoliitika tingimused on tutvumiseks saadaval Boonuste leheküljel. 

2. Kasiino jätab endale õiguse Boonuspoliitika reegleid muuta mistahes ajal, ilma Mängijat sellest 

teavitamata või teavitades, nagu Kasiino ise hetkel heaks arvab. 

3. Kasiino jätab endale õiguse vaadata üle tehingute ajalugu ja logid mistahes põhjustel ja ajal. Kui 

sellise ülevaatuse käigus peaks ilmnema, et Mängija on boonuseid kuritarvitanud on Kasiinol 

õigus selle Mängija Boonused tühistada. 

4. Kui Boonuspoliitika tingimused vastanduvad Kasutustingimustega Boonuspoliitika tingimused 

domineerivad. 

MÄNGIJA VASTUTUS 

1. Mängija mõistab täielikult, et ta on sunnitud selles Kokkuleppes sisalduvale sätetele alluma. 

2. Mängija tagab, et ta on 18-aastane või vanem, et osaleda hasartmängudes vastavalt tema 

elukohariigi seadusandlusele. 

3. Mängija tunnistab,et tema andmed Kasiino personaalsel kontol on korrektsed. 

4. Mängija tunnustab, et tal on Kasiinos vaid üks Kasutajakonto. 



5. Mängija on kohustatud mitte edastama oma Mängukontole sisse logimise andmeid 

kolmandatele osapooltele nende kontolt Kasiinos mängimiseks. 

6. Mängija vastutab oma mängukontole juurdepääsemise turvalisuse eest, samuti kontode ja 

sotsiaalvõrgustike turvalisuse eest, mida ta seoses Kasiinoga kasutab. 

7. Mängija kinnitab, et ta ei ole Kasiino töötaja või Kasiinotöötaja sugulane. 

8. Mängija vastutab kõigi tegevuste eest, mida läbi tema personaalse mängukonto tehakse. 

9. Mängija tunnistab, et on teadlik raha kaotamise riskidest seoses hasartmängudega. 

10. Mängijal lasub kohustus mitte tegeleda illegaalsete finantstehingutega, kuritegelikul teel saadud 

tulu legaliseerimise ja muude kohaldatavat seadust rikkuvate toimingutega kasiino kaudu. 

11. Mängija tunnistab, et ta ei kasuta Kasiino konto rahaliste vahenditena kolmanda osapoole 

vahendeid. 

12. Mängija nõustub, et Kasiinol on õigus nõuda täiendavat infot nende identiteedi ja tegevuste 

kohta Kasiino veebilehel. 

13. Mängija mõistab, et kasiinol on õigus tühistada panuseid, kui: 

a. Mängija või kolmas isik saab mõjutada panuse tulemust; 

b. Mängija või sellega seotud kolmandad isikud on rikkunud Kasutustingimusi; 

c. kihlveo tulemus oli ebaseadusliku tegevuse tulemus; 

d. panus tehti tehniliste tõrgete ajal. 

14. Mängija nõustub, et kui ta rikkusid neid reegleid või kui Kasiinol on mõistlik alus eeldada, et 

Mängija on neid reegleid rikkunud, jätab Kasiino endale õiguse peatada nende mängukonto, 

tühistada panused, keelduda võitude maksmisest või kasutada Mängija mängukontol olevat 

raha nende tegevusest tulenevate kahjude hüvitamiseks Kasiino huvides. 

15. Kui mänguautomaadil tuvastatakse Bitcoinide kasutaja topeltkulu, on konto keelatud, kõik 

Mängija saldo vahendid arestitakse Kasiino kasuks. 

16. Kui Mängijal puudub kahe nädala jooksul, alates väljamakse päringu tegemisest, võimalus 

nõutud dokumente edastada, katkestatakse vahendite väljamakse ja Mängija konto on 

õigusvõimetu. Sellisel juhul on Kasiinol õigus kahtlustada Mängijat illegaalsetes tegevustes, 

Kasiinopettuses, valeinfo andmises, petmises ja teistes sellega seonduvates tegevustes. Kasiino 

jätab endale õiguse tühistada kõik panused ja võidud või kasutada sellise Mängija kontol olevaid 

vahendeid oma kaotuste ja kolmandate osapoolt potentsiaalsete kaotuste kompenseerimiseks. 

KAEBUSTE ESITAMISE KORD 

1. Kui teil on kaebus, võite ühendust võtta meie tehnilise toega läbi veebilehe vestluse või 

aadressil support@goldenstar-casino.com. 

2. Kui tugiteenuse spetsialist ei saa teid aidata ja peab seda vajalikuks, esitab ta teie kaebuse 

Kasiino mänedžerile. 

3. Kui teil on probleem tuleb seda kirjeldada nii detailselt, kui võimalik, see kiirendab lahenduseni 

jõudmist. 

4. Kui vaidlust ei suudeta lahendada kasiino juhtkonna tasemel, võite ühendust võtta sõltumatu 

organi, hasartmänguasutuse või veebilehel märgitud litsentsimist reguleeriva asutusega. 
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5. Mistahes kaebuse korral nõustute, et server logid ja salvestused on mistahes päringu lõplikuks 

tõenduseks. Nõustute, et ekraanil kuvatud tulemuse ja mänguserveri vahelise ebatõenäolise 

lahkarvamuse korral valitseb mänguserverisse logitud tulemus ning nõustute ja tunnistate, et 

meie andmed on lõplikuks autoriteediks, mis määravad teie vastavad online mängutegevuses 

osalemise reeglid ja asjaolud ja nende tulemuse. 

6. Vaidluse korral nõustuste, et selle tulemust säilitatakse serveris ja see on lõpptõendus, mis ei 

kuulu vaidlustamisele. 

7. Nõustuste, et teile vaidlusest teada andmiseks võib Kasiino töötaja kasutada mistahes teie 

kontaktandmeid, mille olete meie veebilehele sisestanud. 

LAHTIÜTLEMINE 

1. Kasiino teenuseid pakutakse ainult meelelahutuslikel eesmärkidel. 

2. Kasiino teenust pakutakse juba valmis kujul. Kasiino ei vastuta teenuse mitte sobimise eest 

Mängija eesmärkide ja/või ideedega teema, kuidas sellist teenust peaks pakkuma. 

3. Kasiino ei vastuta arvutirikete, halva suhtluse ja teiste probleemide eest, mis on Mängija poolt 

tekkinud. 

4. Kasiino võtab endale vastutuse likvideerida kõik server vead niipea, kui võimalik, kuid ei 

garanteeri nende täielikku puudumist. 

5. Kasiino jätab endale õiguse teostada ennetavat tegevust oma tarkvarale ja riistvarale peatades 

selleks ajutiselt teenuse pakkumise. 

6. Vääramatu jõu, kasiinos koostööd tegevate kolmandate osapoolte tarkvara- ja 

riistvarakomplektide õnnetuste ja rikete korral või kolmandate osapoolte tegevusest tulenevalt, 

mille eesmärk on Kasiino tegevuse peatamine või lõpetamine, saab Kasiino peatada tegevuse ja 

kõik hetke panused tühistatakse. 

7. Kasiino ei vastuta mistahes kahjustuste ja kulude eest, mis on tekkinud teie kaudse, otsese, 

spetsiaalse ja taotletud tegevuste tagajärjel kasutades veebilehte Mängudes osalemiseks. 

8. Nõustudes nende Kasutustingimustega te säästate Kasiinot, selle töötajaid, samuti Kasiino 

veebilehel teenusepakkujaid nõuetest, kuludest ja kahjustustest, mis võivad tekkida teie 

mängimise tagajärjel meie Kasiinos. 

INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSED 

1. Kasiino veebilehe sisu on kaitstud autoriõiguste ja teiste Kasiinol olevate varaliste õiguste või 

kolmandate osapoolte õigustega omanike litsentsi alusel. Kõiki veebisaidil olevaid allalaaditavaid 

või trükitud materjale võib alla laadida ainult ühte personaalsesse arvutisse ja neid saab printida 

üksnes isiklikuks ja mitteäriliseks kasutamiseks. 

2. Mitte mingil juhul ei anna veebilehe kasutamine kasutajale õigusi kasiinole või mõnele muule 

kolmandale osapoolele kuuluvale intellektuaalomandile (nt autoriõigused, oskusteave või 

kaubamärgid). 

3. Sellel veebilehel esitatud ärinime, kaubamärkide, logode või muude loominguliste materjalide 

mistahes kasutamine või reprodutseerimine on keelatud. 

4. Mistahes kahju, kulude või kulude eest, mis tulenevad keelatud tegevustest või nendega seotud 

tegevustest, vastutate ainuisikuliselt teie. 



ERALDATAVUS 

1. Kui mistahes Tingimus muutub kehtetuks, ebaseaduslikuks või kaotab mingil määral kehtivuse, 

eraldatakse see tingimus, või säte ülejäänud sätetest tingimustest ja keelest, mis säilitavad 

täielikult oma kehtivuse, nagu on ette nähtud seadusandluses. 

KASIINO JURISDIKTSIOON 

1. Need tingimused kehtivad ja neid tõlgendatakse vastavalt Hollandi Antillide seadustele ning te 

pöördute mistahes vaidluste, mis võivad tekkida seoses tingimuste loomise, legitiimsuse, mõju, 

tõlgendamise, toimingute või tingimustega loodud õigussuhte või mistahes moel nendest 

tulenevaga (sealhulgas kompensatsiooninõute ja vastuhagide) lahendamiseks Hollandi Antillide 

kohtualluvuse kohtute ainupädevusse. 

PRIVAATSUSPOLIITIKA 

ÜLDINE 

1. Andmete kontrollijana on meil juriidiline kohustu hasartmängude eeskirjade kohaselt töödelda 

mängijate isikuandmeid, et võimaldada neil mängudes osaleda ja pakkuda neile lisateenuseid. 

See privaatsuspoliitika selgitab, milliseid isikuandmeid, miks ja kuidas mängijatelt kogume ning 

kuidas neid kasutame. 

2. Veebilehte www.goldenstar-casino.com ("Kasiino", "Veebileht", "Ettevõte", "Meie", "Me") omab 

ja haldab Dama N.V., tegu on Curaçao seadusalluvusse registreeritud ja asutatud ettevõte, 

registreerimisnumbriga 152125 ning mille registreeritud aadressiks on Julianaplein 36, 

Willemstad, Curaçao. Dama N.V. on litsentseeritud ja reguleeritud Antillephone N.V. (litsentsi nr. 

8048/JAZ2020-013) poolt. 

3. Kui teil on mistahes teisi küsimui seoses selle Privaatsuspoliitikaga või oma andmete kaitse 

kohta, palun võtke ühendust meie Andmekaitse töötajaga dpo@damacasino.com. 

4. Mängijakonto registreerimisel veebilehel kinnitate oma nõusolekut selle Privaatsuspoliitikaga. 

Kui te ei nõustu käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega ega soovi meile vajalikku isiklikku 

informatsiooni anda, palun ärge seda veebilehte kasutage. 

5. Pange tähele, et see Privaatsuspoliitika on teie ja Ettevõtte vaheline kokkulepe. Võime 

käesolevat privaatsuspoliitikat perioodiliselt muuta. Teeme omalt poolt parima, et teid sellistest 

muudatustest teavitada, soovitame teil seda privaatsuspoliitikat regulaarselt külastada. Teie 

jätkuv veebilehe ja/või selle teenuste kasutamine on teiepoolne nõusolek privaatsuspoliitikaga. 

INFORMATSIOON, MIDA ME KOGUME 

1. Töötleme isikuandmed, mida võime nõuda, need sisaldavad, kuid ei ole piiratud järgmisega: 

o a) Mistahes informatsiooni, mida meile oma konto registreerimisvormide täitmisel 

esitate, samuti mistahes muid andmeid, mida edaspidi veebilehe või e-maili kaudu 

edastate (nt. ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, e-maili aadress), telefoninumber); 

o b) kui suhtlete meiega veebilehe, e-posti, veebivestluse või muude sidevahendite teel; 

o c) seoses kogu mängijakonto tehingute ajalooga, olgu selleks siis veebileht või muud 

sidevahendid; 

o d) veebilehele sisse logides ja muud sellega seonduvad andmed, sealhulgas 

liiklusandmed, GeoIP asukoha andmed, brauseri/seadme informatsioon, veebipäevikud, 

tegevuslogid ja muu meie süsteemis registreeritud liiklusteave; 



o e) seoses dokumentide ja tõenditega, mida palume mõistlikul moel teie konto 

kontrollimiseks, deposiitide või väljamaksete töötlemiseks ja pettusevastaste kontrollide 

teostamiseks (omal algatusel või kohaldatavate õigusaktide kohaselt). Sellised tõendid 

võivad sisaldada skanneeritud passi koopiat, maksekorraldusi, pangakonto väljavõtteid 

jne. 

o f) küsitlustes osalemises või muude kliendihinnangute raames, mida me aeg-ajalt läbi 

viime. 

INFORMATSIOON, MIDA ME KOGUME 

1. Töötleme teie poolt kogutud isikuandmeid oma teenuste osutamiseks. Eelkõige kasutame teie 

andmeid järgmistel eesmärkidel: 

o a) Teie panuste ja tehingute töötlemiseks. See sisaldab krediitkaardi ja online-

maksesüsteemide kasutamist; 

o b) pakkumaks Teile mängimise ja muuga seonduvaid abiteenuseid, mida te olete meie 

veebilehelt ostnud; 

o c) klienditoe pakkumiseks, näiteks abistamises konto loomisel ja selle haldamisel; 

o d) vajalike verifitseerimis kontrollide tuvastamine ja läbiviimine; 

o e) registreerunud mängijate teavitamine meie kampaania pakkumistest või meie valitud 

äripartnerite kampaania pakkumiste edastamiseks (ainult juhul, kui mängijad on 

konkreetselt nõus sellist turundusmaterjali vastu võtma); 

o f) õiguslike kohustuste täitmine, sealhulgas rahapesuvastane võitlus ja terrorismi 

rahastamise vastane võitlus; 

o g) tehingute jälgimine ja uurimine pettuste, kuritarvitamise, rahapesu ja muu 

ebaseadusliku või ebaregulaarse mängutegevuse ennetamiseks; 

o h) analüüsimaks klientide trende turuuuringute hindamise (uuringutes osalemine pole 

kohustuslik, võite nendes alati ka mitte osaleda); 

o i) kogutud andmete uurimine ja statistiline analüüs. 

MARKETINGI KOMMUNIKATSIOON 

1. Juhul, kui te pole valinud reklaammaterjalide saamisest keeldumist, võime kasutada teie 

isikuandmeid, sealhulgas teie e-maili aadressi ja telefoninumbrit, et teile saata turunduslikke 

teavitusi toodete, teenuste ja kampaaniate kohta. Need võivad sisaldada infot meie 

äripartnerite, näiteks kasiinomängude pakkujate toodete ja teenuste kohta. Kui otsustate 

loobuda sellisest turundus- ja reklaamimaterjali saamisest, saate seda teha oma mängijakonto 

seadete at või võttes ühendust meie klienditoega aadressil support@goldenstar-casino.com. 

2. Lisaks, pange tähele, et nõustudes meilt võistluste auhindade ja võitude saamisega meilt, 

nõustute ka oma nime ja/või hüüdnime kasutamisega reklaami- ja müügi eesmärkidel ilma 

täiendava kompensatsioonita, välja arvatud juhul, kui see on keelatud seadusega. 

ISIKUANDMETE SAAMINE 

1. Me ei kogu teie kohta isikuandmeid ilma teid sellest teavitamata. Siiski võime automaatselt 

koguda teatud andmeid kohtadest, kus olete selliseid andmeid andnud läbi meie teenuste 

kasutamise ja suhtluse meiega. 



2. Samuti võime õiguspäraselt saada teatud isikuandmeid online edasimüüjatelt ja 

teenusepakkujatelt, nagu näiteks ettevõtetelt, mis tegelevad pettuste ennetamisega. Lisaks 

jätame endale õiguse kasutada tehnilise toe pakkumiseks kolmandate osapoolte teenuseid, et 

töödelda teie online-tehinguid ja mängu allikate sisu. 

3. Palun mõistke, et meile võidakse anda juurdepääs mistahes informatsioonile, mida te sellistele 

müüjatele, teenusepakkujatele ja kolmandate osapoolte e-kaubanduse teenuste tarbimisel 

olete andnud. Võite olla kindlad, et kasutame ja säilitame saadud isikuandmeid vastavalt 

sätestatud käesolevale privaatsuspoliitikale. Mistahes teie poolt edastatud informatsiooni 

avalikustatakse väljaspool Ettevõtet kolmandatele isikutele võttes arvesse käesolevat 

privaatsuspoliitikat, samuti võtame kasutusele kõik sammud tagamaks, et meie poolt sõlmitud 

kokkulepped kolmandate osapoolte teenusepakkujatega kaitsevad alati teie privaatset 

informatsiooni. 

ANDMETE SAAJAD 

1. Me võime edastada informatsiooni, mida olete meile andnud, teistele ettevõtetele meie grupis, 

samuti äripartneritele. Nende ettevõtete hulka kuuluvad meie peaettevõtted, nende 

peaettevõtted ja kõiki nende ettevõtete tütarettevõtteid, samuti teisi ettevõtteid, kellega me 

teeme koostööd ja omame vajalikke lepinguid. Teie informatsiooniga seonduvad andmetöötlust 

võib teostada Dama N.V. või mõni teine kontserni kuuluv ettevõte, kes võib selliste 

andmetöötlusvajaduste täitmiseks kasutada kolmandat osapoolt. 

2. Ettevõtte töötajatel, täpsemalt andmekaitseametnikel, rahapesu eest vastutavatel ametnikel, 

maksete ja pettusevastaste analüütikute, klienditoe agentide, klienditeeninduse meeskonna 

liikmetel, VIP-mängijate halduritel ja teistel valitud töötajatel on samuti nende ülesannete 

täitmiseks ja abi andmiseks juurdepääs teie isikuandmetele. 

3. Meie töötajad, kellel on juurdepääs või kes on seotud mängija isikuandmete töötlemisega, on 

allkirjastanud konfidentsiaalsusnõusoleku, mis vastab kehtivatele hasartmängu-, andmekaitse- 

ja eraelu puutumatuse seadustele. 

4. Teile efektiivse teenuse pakkumiseks võivad meie ja/või meie teenusepakkujad nõuda teie 

isikuandmete edastamist ühest riigist teise Euroopa Liidu (EL) ja Euroopa Vabakaubanduse 

Assotsiatsiooni (EFTA) piirkonda ning mõnele teisele andmetöötlejale. mis võivad asuda 

väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP). Seega sirvides veebilehe ja suheldes meiega 

elektrooniliselt, tunnistate ja nõustute meiepoolse (või meie tarnijate või alltöövõtjate) andmete 

töötlemisega nendes riikides. Teeme alati kõik endast oleneva, et tagada teie informatsiooni ja 

andmete turvaline käsitlemine ja vastavus selle privaatsuspoliitikaga. 

ANDMETE ANDMINE KOLMANDATELE OSAPOOLTELE 

1. Me ei müü ega rendi teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele. 

2. Võime avalikustada teie isikuandmeid kui seda nõutakse seaduse, regulatsioonide või muu 

õigusliku kohtukutse või orderi alusel. Võime avalikustada teie isikuandmeid õigus- või 

õiguskaitseasutusele, kui arvame, et see on vajalik äriühingu, selle klientide või kolmandate 

osapoolte seaduslike huvide kaitsmiseks. 

3. Isikuandmeid avalikustatakse kolmandatele osapooltele vaid järgnevate juhtude: 

o a) Kui seda nõuab seadus; 

o b) Kui Veebilehel on vaja jagada andmeid sell maksetöötlejatega, teostamaks 

makseülekandeid vastavalt privaatsuspoliitikale; 



o c) Järgimaks meie juriidilisi ja regulatoorseid kohustusi ja vastutust seoses vastavate 

litsentsi- ja regulatoorsete asutustega, samuti kõikide teiste kohaldatavate õigusaktide 

ja muude rakenduvate õigusaktide ja mistahes teiste kohaldatavate regulatsioonidega 

seoses asutusega teistes jurisdiktsioonides; 

o d) Kui Ettevõte usub, et avalikustamine on vajalik ettevõtte või mängija turvalisuse või 

teiste kaitseks, uurides pettusi või reageerides valitsuse taotlusele; 

o e) Kui meie turunduse pakkujad nõuavad andmeid oma tööde teostamiseks; 

o f) Mistahes kolmandale osapoolele mängija eelneva nõusolekuga. 

4. Kasutame kolmanda osapoole andmetöötlejaid, et töödelda piiratud kasutusega isikuandmeid 

meie eest. Sellised teenusepakkujad toetavad Veebilehte, eriti seoses veebilehe, turunduse, 

analüüsi, veebilehtede parandamise ja e-maili teel saadetavate uudiskirjade saatmisega ja 

haldamisega. Me tagame, et isikuandmete ülekanne saajale vastavad rakendatavatele 

Andmekaitse legislatsioonidele, samad kohustused on andmete töötlejatel agu on ka meil 

vastava Teenuse lepingu kohaselt. 

5. Meie veebilehed võivad sisaldada ka sotsiaalmeedia funktsioone (nt. “jaga” või “like” nuppe). 

Selliseid funktsioone pakuvad kolmandate osapoolte sotsiaalmeedia platvormid nagu näiteks 

Facebook. Kus andmeid kogutakse sellisel moel, selle töötlust reguleerib vastavate 

sotsiaalmeedia platvormide privaatsuspoliitika. 

6. Lisaks ülalmainitule võime avalikustada isikuandmeid kui omandame mistahes uusi ettevõtteid. 

Kui Ettevõte peaks läbima mistahes struktuurilisi muudatusi nagu näiteks ühinemine, teise 

äriühingu omandamine või osaline omandamine, on kõige tõenäolisem, et klientide 

isikuandmed lisatakse müügile või ülekandele.Osana oma poliitikast teatame oma mängijaid e-

maili teel enne, kui sellised ülekanded isikuandmeid mõjutavad. 

7. Palun pange tähele, et meie sisu võib vastavate viidete pakkumiseks suunata teid kolmandate 

osapoolte veebilehtedele. Me ei vastuta sellise välise sisu eest, mis võib sisaldada eraldiseisvat 

privaatsuspoliitikat ja andmetöötluse avalikustamist. 

ANDMETE VÄLJASTAMINE 

1. Nagu näevad ette meie kasutustingimused võite nii teie, kui Kasiino sulgeda mängukonto 

mistahes ajal. Pärast konto sulgemist säilitame teie isikuandmed nii kaua, kui seda nõuab 

seadus. Selliseid andmeid kasutatakse vaid juhul, kui pädevad ametiasutused nõuavad seda 

seoses finants- ja raamatupidamisarvestuslike dokumentidega, pettuse, rahapesu või muu 

ebaseadusliku tegevuse uurimise korral. 

2. Pange tähele, et rahapesuvastaste eeskirjade tõttu Euroopa Liidus litsentseeritud 

hasartmängusüsteemides oleme kohustatud säilitama registreerimisel esitatud mängijate 

isikuandmed ja kõik mängijakonto operatiivperioodil edastatud andmed vähemalt viis aastat 

pärast viimase mängija tehingut või konto sulgemist. Seetõttu ei saa enne selle perioodi lõppu 

kustutada kustutamise taotlusi. 

TEIE ANDMETE TURVALISUS 

1. Käesolevaga tunnistame, et teie isikuandmete kogumisel ja töötlemisel teie mängijakonto 

haldamiseks rakenduvad ranged isikuandmete kaitse õigusnormid. Olles pühendunud 

pakkumaks mängijatele turvalisi teenuseid, samuti võtame kasutusele kõik mõistlikud 

ettevaatusabinõud, et kõik meile edastatud info säilib turvaliselt. 



2. Sellest tulenevalt püüame kaitsta teie isikuandmeid ja austada teie privaatsust vastavalt 

parimatele äritavale ja kohaldatavatele eeskirjadele. Olles pühendunud mängijatele turvaliste 

teenuste pakkumisele ja me võtame kõik mõistlikud ettevaatusabinõud, et tagada, et kõik meile 

esitatud andmed jääksid ohutuks. 

3. Mängija Kontole saab juurde mängija unikaalse ID ja salasõnaga. Samuti võite üles seada 

kaheastmelise autentimise, kui täiendava kaitse mitte autoriseeritud konto kasutamise eest. 

Vastutate oma sisse logimise info konfidentsiaalsena hoidmise eest veendudes, et teistel 

inimestel puudub sellele juurdepääs. 

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST 

1. Võite meiega alati seoses selle Poliitikaga ühendust võtta: 

o a) Kinnitades isikuandmete täpsust mille oleme teilt kogunud; 

o b) Et küsida oma isikuandmete kasutamise korra kohta; 

o c) Keelata oma andmete edasist kasutamist turunduseesmärkidel; 

o d) Uuendada või parandada mistahes informatsiooni, mida olete meile edastanud 

(sellisel juhul peaksite meile tagama tõenduse, mida sellistel puhkudel nõuame). Pange 

tähele, et valeinformatsiooni andmine on ebaseaduslik ning on teie vastutus 

kindlustada, et oleme teie andmed alati korrektselt uuendanud. 

2. Selleks oleme määranud andmekaitse töötaja, kes vastutab vastuste andmise eest mistahes 

küsimustele seoses selle privaatsuspoliitikaga. Kui teil on selle privaatsuspoliitika kohta küsimusi, 

palun võtke ühendust andmekaitse töötajaga, kes selle privaatsuspoliitika eest vastutab, seda 

saate teha aadressil dpo@damacasino.com. 

3. Lisaks on teil vastavalt GDPR-i artiklile 77 õigus esitada enda andmete töötlemisega seotud 

kaebus vastavale järelevalveasutusele, eelkõige saate seda teha liikmesriigis, kus on teie alaline 

elukoht, töökoht või väidetava rikkumise koht. 

KÜPSISTE POLIITIKA 

1. Külastades Veebilehte kogub meie süsteem automaatselt informatsiooni teie külastuse kohta 

nagu näiteks teie brauseri, IP-aadressi ja viitavate veebilehtede kohta. Selline 

kollektsioneerimine võib toimuda koostöös platvormi pakkujate ja partneritega. Võime saada 

üldiseid andmeid demograafilise kasutuse või Veebilehe külastajate andmete kasutamise kohta, 

Me ei kasuta automaatselt kogutud informatsiooni teie isiku tuvastamiseks ilma täiendava 

nõusolekuta. 

2. Kõnealuse teabe kogumiseks kasutame küpsiseid ja sarnaseid jälgimistööriistu. Küpsised on 

väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse või seadmesse, kui külastate meie 

veebilehti. Mõned küpsised on veebilehe toimimiseks hädavajalikud; teised parandavad teie 

veebilehe kogemust ja aitavad meil paremat teenust pakkuda. Allpool on toodud küpsiste 

tüübid ja nende eesmärgid. 

3. NÕUTUD KÜPSISED:võimaldavad veebilehel navigeerimist ja selle põhilisi funktsioone, nt 

liikmete ala kasutamist. 

4. FUNKTSIONAALSED KÜPSISED:võimaldavad meil analüüsida teie veebilehe kasutust ja veebilehe 

vaikuid (nt. teie sessiooni võti, keel või regioon), seega saame neid sätteid salvestada ja pakkuda 

teile palju personaalsemat kogemust. 



5. REKLAAMKÜPSISED:võimaldavad meil tuvastada turundusliku sisu efektiivsust. Neid küpsiseid 

pakuvad meie partneris, kes jälgivad veebilehe külastusi ja uute mängijate registreerumist 

reklaamist. Me ei jaga teie isikuandmeid (nagu näiteks nimi või e-mail) oma viidatud partneritele 

välja arvatud veebilehe poolt otse kogutud andmed nagu näiteks Reklaamküpsised. Siiski teie 

veebilehe külastus võib olla ühendatud muude isikuandmetega, mis on kogutud teistest 

allikatest ja teenusepakkujate poolt. hilisem välistöötlus on reguleeritud nende kolmandate 

isikute pakkujate privaatsuspoliitikate ja eeskirjade poolt. 

6. Lisaks ülalpool mainitule kasutame mitmeid kolmandate osapoolte teenusepakkujaid, kes 

seavad sellele veebilehele samuti küpsiseid eesmärgiga võimaldada teile pakutavat teenust. 

Sellises teenused sisaldavad, kuid pole piiratud abiga aitamaks meil parandada teie kogemust 

jälgides Veebilehe tegevust, mõõtes selle efektiivsust ja meie turunduskampaaniate efektiivsust. 

7. Enamik online brausereid aktsepteerib küpsised automaatselt. Kui eelistate, siis on võimalik 

blokeerida mõned või kõik küpsised, kustutada küpsised, mis on juba seadistatud või kohandada 

oma brauseri sätteid. Siiski soovitame, et te ei blokeeriks ega kustutaks oma küpsiseid, sest see 

võib piirata meie Veebilehe kasutust. 

NETENT MÄNGUD 

1. Kui mängite NetEnt poolt arendatud kasiinomänge, rakendub ka NetEnt Privaatsuspoliitika. See 

privaatsuspoliitika on leitav siit. 

 

https://www.netent.com/en/netent-privacy-policy-eu/

