
Vilkårene til casinoet og sportsboken 

Viimeinen päivitys: 28.07.2021 

1. Disse vilkårene og betingelsene utgjør avtalen mellom www.lokicasino.com (heretter "Casino") 

og du (heretter "deg" eller "Gambler"). Loki Casino drives av Dama N.V., et selskap registrert og 

etablert i henhold til lovene i Curaçao. Dama N.V. er lisensiert og regulert av Antillephone N.V. 

(lisens nr. 8048/JAZ2020-013). Dama N.V.s registreringsnummer er 152125 og den registrerte 

adressen er Julianaplein 36, Willemstad, Curaçao. Friolion limited er et datterselskap av Dama 

N.V., som fungerer som agent på vegne av Dama N.V., registrert på Kypros med registrert 

adresse Pavlov Nirvana & Aipeias, 4, ALPHA TOWER, Floor 1, Flat 11, 3021, Limassol, Kypros og 

registreringsnummer ΗΕ 407624. Alle betalinger med Paysafe utføres via Dama N.V. 

2. Det er spillerens eget ansvar å spørre om de eksisterende lovene og forskriftene i den gitte 

jurisdiksjonen for online gambling. 

3. Nämä Käyttöehdot ovat tulleet voimaan 26.08.2016, viimeksi päivitetty 18.06.2020. Sinun on 

luettava ne ennen kuin alat käyttämään Kasinon palveluita. Jos et hyväksy näitä ehtoja, et saa 

käyttää Kasinon palveluita. 

4. Rekisteröityminen ja vierailut Kasinolle ovat vahvistus näiden Käyttöehtojen hyväksymisestä. 

5. Kasino pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa ilmoittamalla siitä 

Pelaajalle, tai ilman sitä. 

6. Muutosten katsotaan olevan voimassa heti kun ne on julkaistu Kasinon verkkosivustolla. 

7. Kasinon palvelujen käyttäminen muutosten julkaisemisen jälkeen on vahvistus siitä, että 

hyväksyt nämä muutokset. 

8. Kasinon verkkosivuston pääkieli, mukaan lukien nämä Käyttöehdot, on englanti, ja mahdolliset 

käännösvirheet tulkitaan Kasinon hyväksi. 

Rajoituksia Kasinon Käyttöön 

1. Kasinoet aksepterer kun spillere fra de land og geografiske områdene der online gambling er 

tillatt ved lov. Det er spillerens eget ansvar å spørre om de eksisterende gamblinglovene og 

forskriftene i den gitte jurisdiksjonen før du plasserer innsatser på nettstedet. 

2. Et voi käyttää Kasinon palveluita, jos et ole saavuttanut täysi-ikäisyyttä. Tämä ikä on 18-vuotta 

tai vanhempi maasi lainkäyttövallasta riippuen. 

3. Yhtiö ei ota tältä osin mitään vastuuta, eikä korvaa pelaajien talletuksia, voittoja tai tappioita, 

jotka ovat seurausta minkä tahansa oikeudellisen säännöksen rikkomisesta ja joita voidaan 

soveltaa pelaajaan. On yksin pelaajan vastuulla noudattaa jatkuvasti omia paikallisia, kansallisia 

tai valtiollisia lakeja, jotka liittyvät uhkapelaamiseen verkossa. 

4. Det er helt og utelukkende ditt ansvar å spørre og sørge for at du ikke bryter lover som gjelder 

for deg ved å delta i spillene. Innskudd av ekte penger og spill for ekte penger er underlagt 

lovene i ditt land, og det er ditt eget ansvar å overholde dine opprinnelige forskrifter. 

5. Selskapet forbeholder seg retten til å be om aldersbevis fra spilleren og begrense tilgangen til 

nettstedet eller suspendere spillerkontoen til de spillerne som ikke oppfyller dette kravet. 

6. Eventuelle bonuser er ikke tilgjengelige for spillere fra Sverige, inkludert deltakelse i noen form 

for kampanjeprogrammer, mottak av VIP-belønninger, samt utveksling av comp poeng. 



7. Et voi lyödä vetoa oikeasta rahasta, jos olet Amerikas forente stater, Storbritannia, Spania, 

Frankrike og dets utenlandske territorier (Guadeloupe, Martinique, Fransk Guyana, Réunion, 

Mayotte, St. Martin, Fransk Polynesia, Wallis og Futuna, Ny-Caledonia), Nederland, Israel, 

Litauen, Nederlandsk India, Curacao, Gibraltar, Jersey, Hellas, Belgia, Russland eller Ukraina 

kansalainen, tai jos olet näiden maiden alueella. Kasinoet kan ikke garantere vellykket 

behandling av uttak eller refusjoner i tilfelle spilleren bryter disse retningslinjene for begrensede 

land. 

PELIEN SAATAVUUS 

1. Pidä mielessä, että jotkut pelit eivät välttämättä ole saatavilla tietyillä toimivalta-alueilla, kuten 

pelintarjoajien menettelytavat edellyttävät, ja jotka saattavat aika ajoin muuttua. 

2. Å bruke VPN for å omgå blokkering av leverandører er strengt forbudt og kan føre til 

inndragning av gevinster. 

3. NetEntin pelit eivät ole saatavilla Afganistanissa, Albaniassa, Algeriassa, Angolassa, Australiassa, 

Bahamalla, Botswanassa, Belgiassa, Bulgariassa, Kolumbiassa, Kroatiassa, Tšekin tasavallassa, 

Tanskassa, Virossa, Ecuadorissa, Etiopiassa, Ranskassa, Ghanassa, Guyanassa, Hongkongissa, 

Italiassa, Iranissa , Irakissa, Israelissa, Kuwaitissa, Latviassa, Liettuassa, Meksikossa, Namibiassa, 

Nicaraguassa, Pohjois-Koreassa, Pakistanissa, Panamassa, Filippiineillä, Portugalissa, 

Romaniassa, Singaporessa, Espanjassa, Ruotsissa, Sveitsissä, Sudanissa, Syyriassa, Taiwanissa, 

Trinidad ja Tobagossa, Tunisiassa, Ugandassa, Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, Yhdysvalloissa, 

Jemenissä, Zimbabwessa. 

4. Yllä olevan lisäksi Street Fighter -videopeli ei ole saatavilla seuraavissa maissa: Anguilla, Antigua 

ja Barbuda, Argentiina, Aruba, Barbados, Bahama, Belize, Bermuda, Bolivia, Bonaire, Brasilia, 

Brittiläiset Neitsytsaaret, Kanada, Cayman saaret , Kiina, Chile, Clipperton Island, Columbia, 

Costa Rica, Kuuba, Curacao, Dominica, Dominikaaninen tasavalta, El Salvador, Grönlanti, 

Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Japani, Martinique, 

Meksiko, Montserrat, Navassa Saari, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Saba, Saint Barthelemy, Saint 

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

Saint Vincent ja Grenadiinit, Etelä-Korea, Suriname, Turks- ja Caicos Saaret, Yhdysvallat, 

Uruguay, Yhdysvaltain Neitsytsaaret, Venezuela. 

5. Fashion TV Videokolikkopeli ei ole saatavilla seuraavissa maissa, Kuuba, Jordania, Turkki, Saudi-

Arabia 

6. Plaet of the Apes videokolikkopeli ei ole saatavilla seuraavilla alueilla: Azerbaidžan, Kiina, Intia, 

Malesia, Qatar, Venäjä, Thaimaa, Turkki, Ukraina. 

7. Vikings Videokolikkopeli ei ole saatavilla lisä toimivalta-alueilla: Azerbaidžan, Kambodža, 

Kanada, Kiina, Ranska, Intia, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Papua-Uusi-Guinea, Qatar, 

Venäjä, Etelä-Korea, Thaimaa, Turkki, Ukraina, Amerikan Yhdysvallat. 

8. Narcos Videokolikkopeliä ei ole saatavilla seuraavilla alueilla: Indonesia, Etelä-Korea. 

9. Lisäksi, Universal Monsters (Dracula, Creature from the Black Lagoon, Phantoms Curse ja The 

Invisible Man), ovat tarjolla vain seuraavilla alueilla: Andorra, Armenia, Azerbaidžan, 

Valkovenäjä, Bosnia ja Hertsegovina, Georgia, Islanti, Liechtenstein, Moldova, Monaco, 

Montenegro, Norja, Venäjä, San Marino, Serbia, Ukraina, Pohjois-Makedonia, Turkki, Itävalta, 

Kypros, Suomi, Saksa, Kreikka, Unkari, Irlanti, Luxemburg, Malta, Alankomaat, Puola, Slovakia ja 

Slovenia. 



10. Seuraavista maista olevat pelaajat eivät voi voittaa jättipotteja mistään NetEntin tarjoamista 

jättipottipeleistä (kuten, mutta ei rajoitettu peliin Mega Fortune): Australia, Azerbaidžan, Kiina, 

Tanska, Intia, Israel, Italia, Japani, Malesia, Qatar, Venäjä, Espanja, Thaimaa, Tunisia, Turkki, 

Ukraina. Kasino pyrkii kohtuullisin keinoin estämään näistä maista olevia pelaajia pääsemästä 

peleihin, mutta jos pelaaja jostakin ilmoitetusta maasta voittaisi jättipotin, jättipotin voitto 

mitätöidään. 

11. Kanadasta olevat pelaajat eivät voi pelata NYX;in (NextGen) pelejä. 

Pelitili 

1. Voidaksesi aloittaa pelaamisen Kasinolla, sinun täytyy rekisteröityä ja perustaa pelitili Kasinolle. 

2. Täytät rekisteröitymisen aikana erityisen lomakkeen. Sinun on täytettävä se ainoastaan oikeilla 

ja luotettavilla tiedoilla. Se edellyttää sinua muun muassa määrittämään sähköpostisoitteesi. 

Varmista, että määrität oikean ja käytetyn sähköpostisoitteen, muuten sinulla saattaa olla 

ongelmia salasanan palauttamisessa. 

3. Sinua pyydetään myös keksimään ja täyttämään ”Käyttäjänimi” ja ”Salasana” -kentät. Älä 

paljasta näitä tietoja kenellekään. Kasino ei ole vastuussa näiden tietojen menettämisestä, eikä 

myöskään niiden kolmansien osapuolten toimista, jotka ovat saaneet nämä tiedot sinulta 

jollakin tavalla. 

4. Sinulla on oikeus käyttää vain yhtä tiliä. Yksi tili per asuinpaikan osoite, IP-osoite, tietokone. Jos 

rekisteröit useamman kuin yhden pelitilin, kaikki tilisi voidaan jäädyttää tai poistaa, ja kaikki 

vedot voidaan mitätöidä. Lisäksi usean pelitilin käyttöajanjakson aikana saamasi tai keräämäsi 

voitot ja bonukset voidaan myös mitätöidä. Me voimme pyytää sinua palauttamaan lisätileiltäsi 

kotiutetut varat. Jos haluat rekisteröidä uuden pelitilin, voit ottaa yhteyttä kasinon hallintoon 

osoitteessa support@gunsbet.com. Tällaisessa tapauksessa nykyinen tilisi jäädytetään, ja voit 

rekisteröidä uuden. Jos huomaat, että sinulla on jo Kasinolla useampi kuin yksi tili, sinun on 

ilmoitettava siitä meille välittömästi. Jos tämä seikka todetaan ilman sinun osallistumistasi, 

kaikki tilisi tullaan jäädyttämään. 

5. Kasino pidättää itsellään oikeuden hylätä pelitilin rekisteröinnin. 

6. Du må beholde kontoen din og holde opplysningene dine oppdatert. 

7. Vi forbeholder oss retten til å foreta en telefonsamtale til nummeret som er oppgitt på 

brukerkontoen din, som etter eget skjønn kan være en nødvendig del av KYC-prosedyren. Inntil 

kontoen er fullstendig bekreftet, vil ingen utbetalinger bli behandlet. Hvis det oppgitte 

telefonnummeret er feil, mangler eller usant eller spilleren ikke vil svare på telefonsamtalen, 

forbeholder vi oss retten til å konfiskere gevinstene dine og/eller deaktivere brukerkontoen din. 

Vi vil gjøre rimelige anstrengelser for å prøve å kontakte deg angående tilbaketrekking av 

midlene, men hvis vi ikke er i stand til å nå deg (via e-post eller telefon) i to (2) uker, vil midlene 

bli beholdt av selskapet, siden du ikke har klart å passere KYC-prosedyren. 

NUKKUVAT TILIT 

1. Passiivinen tili on Pelaajatili, jolle pelaaja ei ole kirjautunut sisään tai ulos 12 (kaksitoista) 

perättäisen kuukauden aikana. Jos pelaajatilisi katsotaan olevan passiivinen, Kasino pidättää 

oikeuden periä kuukausittaisen hallinnollisen 10 euron palkkion tai vastaavan summan toisessa 

valuutassa (tai Pelaajatilisi nykyisen saldon, jos vähemmän), niin kauan kuin Pelaajatilisi saldo 

pysyy positiivisena. 



2. Valtuutat Kasinon veloittamaan tämän summan Pelaajatililtäsi kuukauden alussa seuraavana 

päivänä siitä, jona Pelaajatilisi lasketaan passiiviseksi, ja jokaisen seuraavan kuukauden alussa, 

jona Pelaajatilisi pysyy passiivisena. Casino lopettaa maksujen vähentämisen, jos tilin saldo on 

nolla tai jos tili aktivoidaan uudelleen. 

Saatavilla olevat valuutat 

1. Euro (tästä eteenpäin ”EUR”) 

2. USA:n dollari (tästä eteenpäin ”USD”) 

3. Australian dollari (tästä eteenpäin ”AUD”) 

4. Kanadan dollari (tästä eteenpäin ”CAD”) 

5. Norjan Kruunu (tästä eteenpäin ”NOK”) 

6. Puolan Zloty (tästä eteenpäin ”PLN”) 

7. Uuden-Seelannin Dollari (tästä eteenpäin ”NZD”) 

8. Etelä-Afrikan Rand (tästä eteenpäin ”ZAR”) 

9. Japanin jeni (tästä eteenpäin ”JPY”) 

10. Etelä-Korean Won (tästä eteenpäin ”KRW”) 

11. Bitcoin (tästä eteenpäin ”BTC”) og andre kryptovalutaer, som "ETH", "DOG", "BCH", "LTC", 

"USDT". 

AVGIFTER OG AVGIFTER 

1. Du er fullt ut ansvarlig for å betale alle avgifter og skatter som gjelder for dine gevinster i 

henhold til lovene i jurisdiksjonen til din bolig. 

SPILLREGLER 

1. Ved å godta disse vilkårene og betingelsene bekrefter du at du kjenner og forstår reglene for 

spillene som tilbys på nettstedet. Det er etter eget skjønn å gjøre deg kjent med den teoretiske 

utbetalingsprosenten for hvert spill. 

Pelitilin täydentäminen 

1. Pelitiliä voidaan täydentää millä tahansa tavalla, joka on saatavilla Kasinon verkkosivustolla 

täydentämishetkellä. Vær oppmerksom på at alle betalinger med Paysafe behandles via Dama 

N.V. 

2. Kontakt vårt supportteam på support@gunsbet.com for å spørre om betalingsmetodene som er 

mest gunstige for ditt bostedsland. 

3. Selskapet godtar ikke tredjepartsbetalinger. Du må bare gjøre innskudd fra en bankkonto, 

bankkort, e-lommebøker eller andre betalingsmåter som er registrert i ditt eget navn. Hvis vi 

finner ut under sikkerhetskontrollene at du har brutt denne tilstanden, vil gevinstene dine bli 

konfiskert og det opprinnelige innskuddet vil bli returnert til eieren av betalingskontoen. 

Selskapet er ikke ansvarlig for de tapte midlene som er satt inn fra tredjepartskontoer. 

4. Jos pelitiliä täydennetään jollakin muulla valuutalla, kuin Pelaajan rekisteröityessä 

määrittämällä, Pelaaja maksaa kaikki muuntopalkkiot. 



5. Pelitilin täydentämisen minimimäärä per tapahtuma on EUR 20 / USD 20 / AUD 30 / CAD 30 / 

NOK 200 / PLN 90 / NZD 30 / ZAR 350 / JPY 2,400 / KRW 26,000 / BTC 0.002 / USDT 20 / LTC 0.4 

/ ETH 0.06 / BCH 0.1 / DOG 3500. 

6. Pelin täydentämisen enimmäismäärä per tapahtuma on 4000 EUR/USD tai vastaava summa 

muissa valuutoissa/BTC – rajoittamaton. 

7. Huomaa erikseen, että kryptovaluutojen luonteesta johtuen talletusrajoja ei voida soveltaa 

CoinsPaid-maksujärjestelmän kautta tehtyihin talletuksiin. Jos haluat rajoittaa pelaamista 

kasinolla, käytä mitä tahansa muuta käytettävissä olevaa vaihtoehtoa. 

KOTIUTUSKÄYTÄNTÖ 

1. Pelitililtä voidaan tehdä nostoja millä tahansa Kasinon verkkosivustolla saatavilla olevalla 

menetelmällä täydentämishetkellä. 

2. Kasino pidättää oikeuden siirtää varoja tavalla, joka poikkeaa Pelaajan määrittelemästä 

maksumenetelmästä. 

3. Kotiutuspyynnön käsittelyaika on 0-24 tuntia. 

4. Rahojen saapumisen päivämäärä Pelaajan tilille Kasinon ulkopuolelle riippuu yksinomaan 

pankeista ja maksujärjestelmistä, tileistä, joille varat kotiutetaan. 

5. Jos on tarpeellista tarkistaa Pelaajan henkilöllisyys, käsittelyaikana pyyntö lasketaan siitä 

päivämäärästä, kun varmentamisasiakirjoja on pyydetty. 

6. Jos Pelaaja ei toimita pyydettyjä asiakirjoja kahden viikon kuluttua kotiuttamispyynnöstä, 

varojen nosto peruutetaan ja Pelaajan tili poistetaan käytöstä. Tällaisessa tapauksessa Kasinolla 

on oikeus epäillä Pelaajaa laittomasta toiminnasta, Kasinopetoksesta, väärien tietojen 

toimittamisesta, huijaamisesta ja muusta vilpillisestä toiminnasta. Kasino pidättää oikeuden 

peruuttaa kaikki vedot sekä voitot, tai käyttää tällaisen Pelaajan pelitilillä olevia varoja 

korvatakseen omia tappioitaan ja mahdollisten kolmansien osapuolten menetyksiä. 

7. Minimi kotiutusmäärä pelitililtä per tapahtuma on EUR 30 / USD 30 / AUD 45 / CAD 45 / NOK 

300 / PLN 135 / NZD 45 / ZAR 525 / JPY 3,600 / KRW 39,000 / BTC 0.003 / USDT 30 / LTC 0.6 / 

ETH 0.09 / BCH 0.15 / DOG 5250. 

8. Kotiutuksen maksimimäärä pelitililtä per tapahtuma on 4000 EUR/USD tai vastaava muissa 

valuutoissa/BTC euron vaihtokurssilla, paitsi menetelmillä YandexMoney, Comepay, Sberbank 

Online, Mobile Commerce, Svyaznoy, Euroset, QIWI. 

9. Kotiutuksen maksimimäärä pelitililtä per tapahtuma menetelmillä Yandex Money, Comepay, 

Sberbank Online, Mobile Commerce, Svyaznoy, Euroset, QIWI on 200 USD/200 EUR. 

10. Varojen kotiutuksen päivittäinen raja 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 muilla 

kryptovaluutoilla euron vaihtokurssilla. 

11. Varojen kotiutuksen viikoittainen raja 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 

muilla kryptovaluutoilla euron vaihtokurssilla. 

12. Varojen kotiutusten kuukausittainen raja 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 muilla kryptovaluutoilla euron vaihtokurssilla. 



13. VIP-pelaajat voivat olla poikkeus. Näitä rajoituksia ei sovelleta pelaajille, jotka voittivat 

progressiivisen jättipotin. 

14. Jos Pelaaja pyytää varojen kotiutusta, mutta tehtyjen vetojen summa edellisen talletuksen 

jälkeen on 3 (kolme) kertaa pienempi kuin tuon talletuksen, Casino pidättää oikeuden veloittaa 

Pelaajalta tapahtumien käsittelykulut, mukaan lukien talletukset ja nostot. 

PALAUTUSKÄYTÄNTÖ 

1. Palautuspyyntö otetaan huomioon vain, jos sitä pyydetään ensimmäisen 

kahdenkymmenenneljän (24) tunnin aikana väitetystä tapahtumasta tai kolmenkymmenen (30) 

kalenteripäivän sisällä, jos Pelaaja väittää, että toinen henkilö on käyttänyt hänen Pelaajatiliään. 

2. Jos olet rahoittanut tiliäsi Luottokortilla, me pidätämme oikeuden maksaa kaikki nostopyynnöt 

takaisin talletettujen summien kokonaismäärään asti tekemistäsi ostoista. Jos kotiutuksesi 

ylittävät talletusten kokonaissumman, yli menevä summa maksetaan sinulle jonkin käytettävissä 

olevan vaihtoehtoisen menetelmän kautta. 

3. Ennen kuin palautus käsitellään, kaikki saldollasi olevat bonukset ja voitot vähennetään ennen 

palautettavan summan laskemista. 

4. Jos minkään Luottokorttiostoksen katsotaan sisältävän kohtuuttoman riksin turvallisuus- tai 

oikeudellisista syistä joko Maskunkäsittelijälle tai Kasinolle, me aloitamme hyvitykset kaikista 

tällaisista tapahtumista takaisin Luottokortille ja ilmoitamme asianmukaisille viranomaisille sekä 

osapuolille. 

5. Alle kostnader som kan oppstå etter tilbakebetalingsprosedyren er på spilleren. 

Petosten torjunta 

1. Me käytämme erityisiä tekniikoita petosten torjumiseen voidaksemme estää kaikenlaisia 

taloudellisia petoksia Kasinolla. Kaikki petosyritykset johtavat Pelaajan tilin välittömään 

jäädyttämiseen oikeudella takavarikoida kaikki varat Kasinon hyväksi. 

2. Pelaajalla ei ole lupaa käyttää minkäänlaisia strategioita pelatessaan pöytäpelejä, kuten rulettia, 

korttipelejä tai muita. Kasino pidättää oikeuden peruuttaa kaikki Pelaajan voitot tällaisten 

strategioiden käytöstä. 

3. Pelaajan tilin varmistamiseksi, kasinon hallinto vaatii asiakirjoja (henkilöllisyystodistus, 

maksujärjestelmät, sähkölaskut jne.) latinalaisina tai kyrillisinä aakkosina. Jos pelaajalla ei ole 

mahdollisuutta toimittaa asiakirjoja yllä mainituilla aakkosilla, kasino pidättää oikeuden vaatia 

videovahvistuksen, jossa pelaaja näyttää hänen asiakirjojansa. 

4. Selskapet har en streng politikk mot bedrageri og bruker forskjellige verktøy for og bedrageri 

mot svindel. Hvis spilleren er mistenkt for uredelige handlinger inkludert, men ikke begrenset til: 

 

delta i enhver form for samarbeid med andre spillere 

utvikling av strategier rettet mot å oppnå urettferdige gevinster 

uredelige handlinger mot andre nettcasinoer eller betalingsleverandører 

tilbakeførselstransaksjoner med kredittkort eller avslag på noen betalinger laget 

opprette to eller flere kontoer 

levering av forfalskede dokumenter 

andre typer juks. Selskapet forbeholder seg også retten til å informere gjeldende tilsynsorganer 

om de uredelige handlingene som utføres av spilleren 

roulette med lav risiko spiller når spilleren satser like store innsatser for både svart / rød eller 



jevn / odd, og dekker 25 eller flere av 37 tall på bordet (Hvis du satser på svart / rød, dekker 

bare 36 av 37 mulige tall) 

5. Kasinoet har nulltoleranse for fordel spill. Enhver spiller som vil prøve å få nytte av casino 

velkomsttilbud eller andre kampanjer, samtykker i at selskapet forbeholder seg retten til å 

annullere bonuser og eventuelle gevinster fra slike bonuser, på grunn av: bruk av stjålne kort; 

tilbakeføringer; opprette mer enn én konto for å få nytte av casino kampanjer; oppgi feil 

registreringsdata; gir av forfalskede dokumenter; andre handlinger som kan skade kasinoet; 

6. Kasinoet forbeholder seg retten til å stenge spillerkontoen din og å refundere beløpet på 

kontosaldoen din, med forbehold om fradrag for relevante uttakskostnader, etter Casino eget 

skjønn og uten noen forpliktelse til å oppgi en grunn eller gi forvarsel. 

7. Kasinoet forbeholder seg retten til å beholde betalinger, hvis det finnes mistanke eller bevis for 

manipulering av kasinosystemet. Kriminelle anklager vil bli brakt mot enhver bruker eller noen 

annen person (e) som har / har manipulert kasinosystemet eller forsøkt å gjøre det. Kasinoet 

forbeholder seg retten til å avslutte og/eller endre spill eller arrangementer som tilbys på 

nettstedet. 

8. Skulle du bli oppmerksom på eventuelle feil eller ufullstendighet i programvaren, godtar du å 

avstå fra å dra nytte av dem. Videre samtykker du i å rapportere til kasinoet eventuelle feil eller 

ufullstendighet umiddelbart. Hvis du ikke oppfyller slike forpliktelser, har kasinoet rett til full 

kompensasjon for alle kostnader knyttet til feilen eller ufullstendigheten, inkludert eventuelle 

kostnader som påløper i forbindelse med den respektive feilen / ufullstendigheten og den 

mislykkede varslingen. 

9. Ethvert innskudd må satses 3 ganger (spilleren må satse tre ganger av sitt innskuddsbeløp) før 

uttak av midler knyttet til dette innskuddet er tilgjengelig. Hvis flere innskudd ble gjort uten 

spillaktivitet, må spilleren satse det totale beløpet på disse innskuddene før uttak. Ellers har 

kasinoet en rett til å kreve et gebyr for prosessen med innskudd og uttak, som er etter kasinoets 

eneste beslutning. 

10. Kasino ei ole rahoituslaitos, joten sitä ei pidä kohdella sellaisena. Sinun tililläsi ei ole mitään 

korkoja eikä muunto- tai vaihtopalveluita (mukaan lukien fiat-kryptovaihto) tarjota minään 

ajankohtana. 

Bonuskäytännön Ehdot 

1. Bonuskäytännön Ehdot, saatavilla olevat bonukset sekä niiden vastaanottamisen ehdot on 

lueteltu Bonukset -sivulla. 

2. Kasino pidättää oikeuden muuttaa Bonuskäytännön sääntöjä milloin tahansa ilmoittamalla siitä 

Pelaajalle, tai olla ilmoittamatta. 

3. Kasino pidättää oikeuden tarkistaa tapahtumahistorian ja lokit mistä tahansa syystä ja milloin 

tahansa. Jos tällaisen tarkastelun aikana bonusten väärinkäytöksiä Pelaajan osalta löydetään, 

Kasinolla on oikeus peruuttaa bonukset tältä Pelaajalta. 

4. Jos Bonuskäytännön ehdot ovat näiden Käyttöehtojen vastaisia, Bonuskäytännön ehdot ovat 

etusijalla. 

Pelaajavastuu 

1. Pelaaja ymmärtää täysin tämän Sopimuksen sisällön ja on noudattamaan niitä. 



2. Pelaaja takaa, että hänen ikänsä on 18 vuotta ti vanhempi, mutta riittävän vanha osallistumaan 

uhkapelaamiseen oman asuinmaansa lainsäädännön mukaisesti. 

3. Pelaaja myöntää, että tiedot hänen henkilökohtaisella tilillään ovat oikeat. 

4. Pelaaja myöntää, että hänellä on Kasinolla vain yksi aktiivinen pelitili. 

5. Pelaaja on velvollinen olemaan paljastamatta pelitilinsä kirjautumistietoja kolmansille 

osapuolille, eikä salli kolmansien osapuolten pelaavan Kasinolla hänen pelitilinsä kautta. 

6. Pelaaja on vastuussa pelitilin tietojen turvallisuudesta sekä myös sellaisten sosiaalisten 

verkostojen tilin turvallisuudesta, joita käytetään Kasinolla pelaamiseen. 

7. Pelaaja vahvistaa, että he eivät ole Kasinon työntekijöitä tai Kasinon työntekijän sukulaisia. 

8. Pelaaja on vastuussa kaikista toiminnoista, joita Kasinolla tehdään heidän Pelitilinsä kautta. 

9. Pelaaja tunnustaa olevansa tietoinen riskeistä menettää rahaa pelaamisen aikana. 

10. Pelaaja omaksuu velvoitteen olla tekemättä Kasinon kautta laittomia rahoitustoimintoja, 

rikoksen tuottaman hyödyn laillistamista, ja muita sovellettavaa lakia rikkovia toimintoja. 

11. Pelaaja tunnustaa, että hän ei käytä kolmannen osapuolen varoja Kasinotilin täydentämiseksi. 

12. Pelaaja suostuu siihen, että Kasinolla on oikeus vaatia lisävarmennusta heidän 

henkilöllisyydestään tai heidän toimistaan Kasinon verkkosivustolla. 

13. Pelaaja ymmärtää, että Kasinolla on oikeus peruuttaa hänen vetonsa, jos: 

a. Pelaaja tai kolmas osapuoli voivat vaikuttaa vedon lopputulokseen; 

b. Pelaaja tai sidoksissa oleva kolmas osapuoli ovat rikkoneet Käyttöehtoja; 

c. vedon lopputulos oli seurausta laittomasta toiminnasta 

d. veto tehtiin minkä tahansa teknisen virheen aikana. 

14. Pelaaja sitoutuu siihen, että jos hän rikkoo näitä sääntöjä tai Kasinolla on perusteltuja syitä 

olettaa, että Pelaaja on rikkonut sääntöjä, Kasino pidättää oikeuden keskeyttää hänen 

pelitilinsä, peruuttaa vedot, kieltäytyä maksamasta voittoja tai käyttää Pelaajan pelitilin varoja 

korvaamaan omat tappionsa, jotka ovat seurausta Pelaajan toiminnasta. 

15. Jos Pelaajalla havaitaan kaksinkertainen kulutus Bitcoineilla, tili poistetaan, kaikki Pelaajan 

saldossa olevat varat takavarikoidaan Kasinon hyväksi. 

16. Jos Pelaaja ei toimita pyydettyjä asiakirjoja kahden viikon kuluttua kotiuttamispyynnöstä, 

varojen nosto peruutetaan ja Pelaajan tili poistetaan käytöstä. Tällaisessa tapauksessa Kasinolla 

on oikeus epäillä Pelaajaa laittomasta toiminnasta, Kasinopetoksesta, väärien tietojen 

toimittamisesta, huijaamisesta ja muusta vilpillisestä toiminnasta. Kasino pidättää oikeuden 

peruuttaa kaikki vedot sekä voitot, tai käyttää tällaisen Pelaajan pelitilillä olevia varoja 

korvatakseen omia tappioitaan ja mahdollisten kolmansien osapuolten menetyksiä. 

Valitusmenettely 

1. Jos sinulla on ongelmia tai valituksia, voit ottaa yhteyttä meidän tekniseen tukeen online-chatin 

kautta tai osoitteella support@gunsbet.com. 

2. Jos tukiasiantuntija ei voi auttaa sinua, tai pitää sitä tarpeellisena, hän välittää tehtävän Kasinon 

vastaavalle. 
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3. Jos sinulla on ongelma, sinun on kuvailtava sitä mahdollisimman paljon yksityiskohtaisesti 

nopeuttaaksesi sen ratkaisua. 

4. Hvis tvisten ikke løses på kasinoadministrasjonsnivå, kan du kontakte et uavhengig organ, 

spillmyndighet eller lisensregulatoren som er oppført på nettstedet. 

5. I tilfelle tvist, godtar du at serveren logger og poster skal fungere som den endelige myndighet i 

å bestemme utfallet av ethvert krav. Du samtykker i at i det usannsynlige tilfellet av uenighet 

mellom resultatet som vises på skjermen og spillserveren, vil resultatet som ble logget på 

spillserveren råde, og du erkjenner og godtar at våre poster vil være den endelige myndigheten 

til å bestemme vilkårene og omstendighetene for din deltakelse i den relevante online 

spillaktiviteten og resultatene av denne deltakelsen. 

6. Riitatapauksessa hyväksyt, että palvelimelle tallennetut tiedot ovat lopullinen todiste eikä niitä 

voi kiistää. 

7. Hyväksyn sen, että tavoittaakseen sinut riitatilanteissa, Kasinon työntekijä voi käyttää mitä 

tahansa verkkosivustolle jättämiäsi yhteystietoja. 

Vastuuvapauslauseke 

1. Kasinopalveluita tarjotaan yksinomaan viihdetarkoitukseen. 

2. Kasinon palveluita tarjotaan ”sellaisenaan”. Kasino ei ole vastuussa palveluiden epäsopivuudesta 

Pelaajan tarkoituksiin ja/tai ajatuksista siitä, miten tällaisia palveluita tulisi tarjota. 

3. Kasino ei ole vastuussa Pelaajalle ilmenneistä tietokonehäiriöistä, huonosta viestinnästä tai 

muista ongelmista. 

4. Kasino sitoutuu korjaamaan kaikki palvelussa olevat virheet mahdollisimman nopeasti, mutta ei 

takaa niiden puuttumista. 

5. Kasino pidättää oikeuden suorittaa ennaltaehkäiseviä toimia ohjelmisto- ja laitepaketeissaan 

keskeyttämällä palvelun väliaikaisesti. 

6. Force majeure, onnettomuus- ja häiriötilanteissa ohjelmisto- ja laitteistopakettien osalta 

kolmansilla osapuolilla, jotka ovat yhteistyössä Kasinon kanssa, tai kolmansien osapuolten 

toimissa, joilla pyritään keskeyttämään tai irtisanomaan Kasinon toiminta, Kasinon toiminta 

voidaan keskeyttää ja kaikki nykyiset vedot perua. 

7. Kasino ei ole vastuussa mistään vahingoista, kustannuksista, kuluista tai vahingoista, joko 

välittömistä, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai muista toimista, jotka ovat seurausta 

verkkosivuston käytöstä tai osallistumisestasi Peleihin. 

8. Hyväksymällä nämä Käyttöehdot, säästä Kasinoa, kaikkia sen työntekijöitä sekä myös Kasinon 

verkkosivuston palveluntarjoajia harmittomasti kaikilta kulu-, kustannus-, vahinkovaatimuksilta, 

jotka liittyvät sinun pelaamiseesi Kasinolla. 

9. Du samtykker herved i å holde kasinoet, dets direktører, ansatte, partnere og 

tjenesteleverandører skadesløs fullt ut for enhver kostnad, utgifter, tap, skader, krav og 

forpliktelser uansett hva som kan oppstå i forhold til din bruk av nettstedet eller deltakelse i 

spillene. 

10. Du erkjenner at kasinoet skal være den endelige beslutningstakeren av om du har brutt 

kasinoets vilkår og betingelser på en måte som resulterer i suspensjon eller permanent sperring 

fra deltakelse på nettstedet. 



Immateriaalioikeudet 

1. Kasinon verkkosivuston sisältöön kohdistuu tekijänoikeuksia ja muita omistusoikeuksia, jotka 

ovat Kasinon hallussa tai joita käytetään kolmansien osapuolten lisenssin alaisuudessa. Kaikkia 

verkkosivustolla olevia ladattavia tai painettuja materiaaleja saa ladata vain yhteen 

henkilökohtaiseen tietokoneeseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. 

2. Verkkosivuston käyttö ei anna missään olosuhteissa käyttäjälle oikeuksia Kasinon tai jonkun 

muun kolmannen osapuolen omistamiin immateriaalioikeuksiin (esim. tekijänoikeudet, 

tietotaito tai tavaramerkit). 

3. Tällä sivustolla esitetyn kauppanimen, tavaramerkkien, logon tai muun luovan materiaalin 

käyttö tai kopioiminen on kiellettyä. 

4. Olet yksin vastuussa kaikista vahingoista, kustannuksista tai kuluista, jotka aiheutuvat kielletystä 

toimista tai niihin liittyvästä. 

Irrotettavuus 

1. Jos jokin Ehdoista tulee pätemättömäksi, laittomaksi tai menettää jossakin määrin pätevyyttään, 

tällainen termi, ehto tai määräys irrotetaan asianmukaisessa laajuudessa jäljellä olevista 

säännöksistä, ehdoista ja kielestä, jotka säilyttävät pätevyytensä, kuten lainsäädännössä 

edellytetään. 

Kasinon toimivalta 

1. Näitä Käyttöehtoja sovelletaan ja tulkitaan Alankomaiden Antillien lainsäädäntöä noudattaen, ja 

hyväksyt yksinomaan (ainoan) Alankomaiden Antillien tuomioistuinlain toimivallan riitojen 

ratkaisemiseksi (mukaan lukien korvaukset ja vastavaatimukset), joita saattaa syntyä luomisen, 

laillisuuden, vaikutuksen, tulkinnan tai toiminnan yhteydessä, tai oikeudellisessa suhteessa, 

jonka Käyttöehdot ovat luoneet tai millään tavalla niistä johtuen. 

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ 

YLEISTÄ 

1. Meillä on laillinen velvoitus rekisterinpitäjänä uhkapelisäännösten alaisena käsitellä pelaajien 

henkilötietoja, jotta voimme sallia peleihin osallistumisen ja tuottaa heille lisäpalveluita. 

Tietosuojakäytäntö selittää mitä pelaajien henkilötietoja keräämme, miksi keräämme ja kuinka 

käytämme niitä. 

2. The website www.gunsbet.com ("Casino", "Website", “Company”, "We", "Us", "Our") is owned 

and operated by Dama N.V., a company registered and established under the laws of Curacao. 

Dama N.V. is licensed and regulated by Antillephone N.V. (license no. 8048/JAZ2020-013). Dama 

N.V.’s registration number is 152125 and its registered address is Julianaplein 36, Willemstad, 

Curaçao. Friolion limited is a subsidiary of Dama N.V., acting as an Agent on behalf of Dama N.V., 

registered in Cyprus with registered address Pavlov Nirvana & Aipeias, 4, ALPHA TOWER, Floor 

1, Flat 11, 3021, Limassol, Cyprus, and registration number ΗΕ 407624. 

3. Rekisteröimällä verkkosivun pelitilin, annat suostumuksen tähän tietosuojakäytäntöön. Mikäli et 

hyväksy tämän tietosuojakäytännön ehtoja ja et halua luovuttaa meille vaatimiamme 

henkilötietoja, älä käytä tätä sivustoa. 

4. Ota huomioon, että tämä tietosuojakäytäntö muodostaa sopimuksen sinun ja yrityksemme 

välillä. Me voimme tehdä muutoksia ajoittain tähän käytäntöön. Vaikka me teemme 

parhaamme ilmoittaaksemme sinua näistä muutoksista, suosittelemme että vierailet tällä sivulla 



usein. Verkkosivun ja/tai sen palveluiden käyttö muodostaa suostumuksesi 

tietosuojakäytäntöön. 

KERÄÄMÄMME TIEDOT 

1. Henkikötiedot joita me voimme pyytää käyttää ja käsitellä, sisältävät, ilman rajoituksia: 

o a) Kaikki meille antamamme tiedot täyttäessäsi lomakkeita rekisteröintisivuilla, sekä 

muut tiedot jotka olet lähettänyt verkkosivun tai sähköpostin kautta(esim. etu- ja 

sukunimi, syntymäpäivämäärä, sähköpostiosoite, puhelinnumero); 

o b) Yhteydenotot verkkosivun, sähköpostin, chatin tai muiden viestintävälineiden kautta; 

o c) Kaikki pelaajan tilin siirtohistoria, tapahtui tämä verkkosivu(i)lla tai muilla 

viestintätavoilla; 

o d) Kirjautumistiedot verkkosivuille, mukaan lukien liikennetiedot, GeoIP-sijainti, 

selaimen/laitteen tiedot, weblogit, aktiviteettilogit ja muut liikennetiedot jotka on 

tallennettu järjestelmään; 

o e) Asiakirjat ja todisteet jotka olemme pyytäneet vahvistaaksemme tilisi, 

käsitelläksemme talletuksesi tai nostosi ja suorittaaksemme petoksen estämisen 

tarkastuksia (omasta puolestamme, tai soveltuvan toimesta). Näihin todisteisiin saattaa 

kuulua passikopiot, maksukuitit, pankkitositteet, jne. 

o f) Kyselyt tai muut asiakaspalvelun toimenpiteet joita saatamme noudattaa aika ajoin. 

KERÄÄMÄMME TIEDOT 

1. Me käsittelemme sinulta keräämiämme henkilötietoja toimittaaksemme palveluita. Erityisesti 

käytämmä tietojasi myös seuraaviin tarkoituksiin: 

o a) Panostesi käsittelyyn ja siirtoihin. Näihin kuuluu luottokorttisi käyttö ja verkon 

maksupalvelut; 

o b) Tarjoten sinulle peli- ja muita palveluita joita haet verkkosivuiltamme; 

o c) Asiakastuen antaminen, kuten tilin perustaminen ja hallinnointi; 

o d) Tunnistus ja tarvittavat varmennukset; 

o e) Tarjoten rekisteröidyille pelaajille tietoja promootioista, tai tarjoten promootio-

tietoja valituilta liikekumppaneilta, tytäryhtiöiltä ja kumppaneilta (ainoastaan mikäli 

pelaaja on suostunut vastaanottamaan tällaista markkinointimateriaalia); 

o f) Ollakseen yhdenmukainen laillisten vaatimusten kanssa, mukaan lukien rahanpesu- ja 

terrorismin rahoitus -lait; 

o g) Valvoaksemme ja tutkiaksemme siirtoja estääkseemme petokset, ehtojen 

väärinkäytön, rahanpesun ja muut laittomat tai epäsäännölliset pelitoimet; 

o h) Analysoidaksemme asiakastrendejä markkinointitutkimusten avulla (näihin 

osallistuminen ei ole pakollista ja voit aina valita haluatko osallistua); 

o i) Kerätyn tiedon tutkimus ja tilastollinen analyysi. 

MARKKINOINTIVIESTINTÄ 



1. Ellet ole valinnut ettet halua vastaanottaa mainosmateriaalia, saatamme käyttää 

henkilötietojasi, mukaan lukien sähköpostiosoitettasi ja puhelinnumeroita, lähettääksemme 

sinulle tietoja koskien tuotteita, palveluita ja promootioita. Näihin saattaa kuulua tiedot 

tuotteista ja palveluista liikekumppaneiltamme, kuten kasinopelien toimittajilta. Voit valita 

haluatko estää tällaisen markkinoinnin ja mainosmateriaalin, voit peruutta ne pelitilisi 

asetuksista tai ottamalla yhteyttä asiakastukeen sähköpostitse: support@gunsbet.com. 

2. Lisäksi, hyväksymällä minkä hyvänsä palkinnon tai voiton kauttamme, annat lupasi nimesi ja/tai 

pelinimesi käytön mainonta- ja promootiotarkoituksiin ilman erillistä korvausta, ellei tätä ole 

kielletty laissa. 

HENKILÖTIETOJEN HANKKIMINEN 

1. Emme kerää henkilötietojasi ilman erillistä lupaasi. Voimme kuitenkin joskus automaattisesti 

kerätä tiettyjä tietoja, jossa sinä olet antanut sellaisia tietoja palvelun käytön tai interaktion 

aikana kanssamme. 

2. Voimme myös laillisesti hankkia tiettyjä henkilötietoja verkkotoimittajilta sekä 

palvelutoimittajilta, kuten petosten estämiseen erikoistuneilta yhtiöiltä. Pidätämme myös 

oikeuden käyttää kolmannen osapuolen toimittajia tuottamaan teknistä tukea, käsitelläksesi 

verkkosiirtojasi ja hankkiaksemme pelisisältöä. 

3. Ota huomioon, että voimme saada pääsyn mihin tahansa tietoihin, jotka olet antanut näille 

osapuolille, palvelutoimittajille ja kolmannen osapuolen e-kauppapalveluille. Käytämme ja 

suojelemme näin hankittuja henkilötietoja tämän käytännön mukaisesti. Antamiasi tietoja 

paljastetaan kolmansille osapuolille yrityksen ulkopuolelle tämän käytännön mukaisesti ja me 

noudatamme kaikkia tarvittavia vaiheita takaaksemme että sopimuksemme kolmansien 

osapuolten toimittajien kanssa suojelee aina henkilötietojasi. 

IETOJEN VASTAANOTTAJAT 

1. Saatamme luovuttaa meille antamiasi tietoja muille tahoille yritysrypäksessämme ja 

liikekumppaneillemme. Näihin kuuluu emoyhtiömme, näiden emoyhtiöt ja muut tytäryhtiöt 

näille, sekä muut yritykset joiden kanssa teemme liiketoimintaa ja pidämme yllä tarvittavia 

sopimuksia. Sinun tietojesi tietojenkäsittelyn voi suorittaa Dama N.V. tai toinen yritysryhmän 

yhtiö, joka saattaa käyttää kolmatta osapuolta täyttämään tällaiset tietojenkäsittelytarpeet. 

2. Yrityksen työntekijät, erityisesti tietosuojavaltuutettu, rahanpesua estävä toimihenkilö, maksu- 

ja petos-analyytikot, asiakaspalvelijat, VIP-pelaajamanagerit sekä muut valitut työntekijät, 

omaavat myös pääsyn henkilötietoihisi työnsä puolesta, sekä tuottaakseen sinulle apua. 

3. Työntekijät joilla on pääsy, tai jotka käsittelevät, pelaajan henkilötietoja, ovat allekirjoittaneet 

yksityisyyssopimukset kunnioittaakseen pelaajien tietoja koskien pelaamista, tietosuojaa ja 

yksityisyyslakeja. 

4. Jotta voimme tuottaa sinulle tehokasta palvelua, me ja/tai palvelutoimittajamme saattavat 

vaatia henkilötietojesi siirtämistä toiseen maahan Euroopan Unionissa tai Euroopan 

vapaakauppaalueella, sekä muille käsittelijöille, jotka sijaitsevat Euroopan talousalueen 

ulkopuolella. Tämän vuoksi, käyttämällä tätä verkkosivua ja keskustelemalla elekronisesti 

kanssamme, hyväksyt ja tiedostat (toimittajien tai alihankkijoiden toimesta) tietojesi käsittelyn 

näissä maissa. Me käytämme aina parhaita voimiamme ja takaamme että tiejasi käsitellään 

turvallisesti tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. 

JULKAISEMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE 



1. Emme myy tai vuokraa henkilötietojasi kolmasille osapuolille. 

2. Saatamme luovuttaa henkilötietosi lain, säädöksen, lakisyytteen tai haasteen niin vaatiessa. 

Saatamme myös luovuttaa henkilötietosi sääntely- tai viranomaiselle mikäli uskomme että se on 

yrityksen, asiakkaiden tai kolmansien osapuolten laillisissa intreseissä. 

3. Henkilötietojasi luovutetaan kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa: 

o a) Lain vaatiessa; 

o b) Mikäli verkkosivuston tulee jakaa tietoja maksunvälittäjille suorittaakseen maksuja 

heidän tietosuojakäytännön mukaisesti; 

o c) Ollaksemme yhdenmukaisia laillisten ja sääntelytoimien sekä velvollisuuksien 

puolesta lisensoiville ja sääntelyviranomaisille, sekä toimet ja vastuut jotka olemme 

velkaa muille soveltuville lakisäädöksille ja muille soveltuville sääntelijöille muissa 

toimivalloissa; 

o d) Mikäli yritys uskoo että paljastaminen on tapreen puolustaakseen yrityksen tai 

pelaajan turvallisuutta, muiden turvallisuutta, tutkiakseen petosta tai vastatakseen 

valtion pyyntöihin 

o e) Mikäli markkinointipalvelun toimittajamme vaatii tietoja suorittaakseen tehtävänsä; 

o f) Kolmansille osapuolille, mikäli pelaaja antaa tähän luvan. 

4. Käytämme kolmannen osapuolen tiedonkäsittelyä käsitelläksemme osaa henkilötiedoistasi 

puolestamme. Tällaiset palveluntoimittajat tukevat verkkosivustoa, tarjoten erityisesti hostausta 

ja verkkosivujen toimintaa, markkinointia, analytiikkaa, verkosivujen parantamista ja 

uutiskirjeiden lähettämistä. Me takaamme että henkilötietojen siirto on yhteensopiva 

soveltuvan tietosuojalain mukaisesesti ja että smat velvoitteet koskevat käsittelijää kuin on 

kerrottu soveltuvassa palvelusopimuksessa. 

5. Verkkosivustomme saattavat myös sisältää sosiaalisen median toiminto (esim. ”jaa” tai ”tykkää” 

- painikkeet). Tällaiset ominaisuudet toimittaa kolmannen osapuolen alustat kuten Facebook. 

Kun tietoja kerätään näin, sen käsittely kuuluu soveltuvien sosiaalisen median alustojen 

tietosuojakäytäntöön. 

6. Lisäten yllä mainittuun, me saatamme myös julkaista henkilötietoja mikäli hankimme uusia 

yrityksiä. Mikäli yritys menee konkurssiin tai tekee muutoksia kuten sulautuman, toinen yritys 

hankkii sen kokonaan tai osittain, on hyvin todennäköistä että asiakkaiden henkilötiedot 

myydään tai siirretään. Me tulemme, osana käytäntöä, ilmoittamaan tällaisesta henkilötietojen 

siirrosta etukäteen pelaajillemme sähköpostitse. 

7. Ota huomioon että sisältömme voi linkittää kolmansien osapuolten verkkosivustoihin 

toimittaakseen soveltuvia viitteitä. Emme ole vastuussa tällaisesta sisällöstä, joka saattaa 

sisältää erillisiä tietosuojakäytäntöjä ja tiedonkäsittelyn toimia. 

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN 

1. Kuten on mainittu käyttöehdoissamme, sinä ja kasino voitte sulkea pelitilin koska hyvänsä. Tilin 

sulkemisen jälkeen pidätämme henkilötietojasi niin kauan kuin laki sitä edellyttää. Tätä tietoa 

käytetään ainoastaan mikäli soveltuvat viranomaiset kysyvät finanssitietoja, petos-, rahanpesu-, 

tai tutkimustietoja liittyen laittomaan toimintaan. 

2. Ota huomioon että johtuen rahanpesusäädöksistä koskien lisensoitua pelaamista Euroopan 

Unionissa, me joudumme pidättämään pelaajan lähettämät henkilötiedot rekisteröinnin 



yhteydessä ja kaikki tiedot jotka ovat muodostuneet pelaajan tilin käytön aikana vähintään 

viiden vuoden ajan viimeisestä pelitilin toimesta. Tämän vuoksi emme tule hyväksymään 

tietojen poistopyyntöjä tämän ajanjakson aikana. 

TIETOJESI TURVALLISUUS 

1. Tunnustamme täten, että henkilötietojen kerääminen ja käsittely koskien pelitilisi hallintaa, 

meidät on sidottu tiukkoihin säädöksiin koskien henkilötietojesi suojaamista. 

2. Lisäksi, me teemme kaikkemme suojellaksemme henkilötietojasi ja kunnioittamaan 

yksityisyyttäsi parhaiden liiketoimintamenetelmien ja soveltuvien säännösten osalta. Sillä 

olemme sitoutuneita tuottamaan turvallisia palveluita pelaajille, teemme järkevät suojakeinot 

varmistaaksemme että lähettämäsi tiedot pysyvät turvassa. 

3. Pelitileihin pääsee käsiksi ainoastaan pelaajan yksilöllisellä tunnuksella ja salasanalla. Voit otta 

myös käyttöön kaksiosaisen todentamismenetelmän (2FA) lisättynä suojana estääksesi tilisi 

luvattoman käytön. Olet vastuussa käyttäjätunnuksistasi ja varmistaaksesi että kukaan muu ei 

käytä niitä. 

YHTEYDENOTTO 

1. Voit olla aina yhteydessä meihin koskien tätä tietojakäytäntöä, mikäli haluat: 

o a) Vahvistaa sinusta keräämämme henkilötietojen oikeudellisuuden; 

o b) Pyytää tietoja koskien henkilötietojesi käytöstä; 

o c) Estää tietojesi käytön suoramarkkinointitarkoituksiin; 

o d) Päivittää tai korjata antamiasi tieoja (tällöin sinun tulee antaa riittävät todisteet 

näihin muutoksiin). Ota huomioon että on laitonta antaa vääriä tietoja ja on sinun 

vastuullasi varmistaa että meillä on oikeat tiedot liittyen sinuun 

2. Me olemme nimittäneet tietosuojavastaavan (DPO), jonka tehtävänä on valvoa tätä 

yksityisyydensuojaa koskevia kysymyksiä. Jos sinulla on kysymyksiä tästä tietosuojakäytännöstä, 

ota yhteyttä DPO:hon osoitteessa dpo@damacasino.com. 

3. GDPR:n artiklan 77 mukaan, sinulla on oikeus tehdä valitus koskien tietojesi käsittelyä 

paikalliselle viranomaiselle, omassa jäsenvaltiossasi, työpaikallasi tai paikassa jossa väitetty 

väärinteko on tapahtunut. 

EVÄSTEKÄYTÄNTÖ 

1. Vieraillessasi verkkosivustollamme, järjestelmämme kerää sinusta tietoja, kuten selain, IP-osoite 

ja lähettävä verkkosivu. Näitä saatetaan käyttää yhdessä alustan toimittajien ja kumppaneiden 

kanssa. Saatamme saada heiltä yleistä demografista tai käyttötietoa verkkosivun vierailijoista. 

Emme käytä automaattisesti kerättyjä tietoja tunnistaaksemme sinua henkilökohtaisesti, ilman 

erillistä lupaa. 

2. Kerätäksemme tietoja, käytämme evästeitä ja muita vastaavia seurantatyökaluja. Evästeet ovat 

pieniä tekstitiedostoja, jotka on tallennettu tietokoneellesi tai laitteellesi, jota käytät 

vieraillessasi verkkosivuillamme. Jotkin evästeet ovat tarpeellisia verkkosivuston toiminnan 

kannalta; toiset parantavat verkkosivuston kokemusta ja auttavat meitä toimittamaan 

paremman palvelun. Käyttämämme evästeet ja niiden tarkoitukset. 

3. Vaaditut evästeet:verkkosivujen navigointi ja perustoiminnot, esim. pääsy verkkosivuston 

jäsenalueille. 



4. Toiminnalliset evästeet:sallivat meidän analysoida verkkosivuston käyttöä ja valintojasi siellä 

(esim. sessioavoi, kieli tai alue), jotta voimme tallentaa nämä asetukset ja tarjota sinulle 

henkilökohtaisemman kokemuksen. 

5. Mainosevästeet:mahdollistavat meidän valvoa kuinka tehokasta sisältömarkkinointimme on. 

Nämä evästeet toimittaa kumppanimme seuratakseen verkkovierailuja ja uusien pelaajien 

rekisteröintiä mainonnasta. Emme jaa henkilötietojasi (kuten nimeä tai sähköpostiosoitetta) 

liittyville kumppaneille, ellei niitä ole kerätty suoraan verkkosivuston vierailun kautta, kuten 

mainosevästeistä. Vierailusi sivustolla voidaan kuitenkin linkittää henkilötietoihin jotka on 

kerätty muista toimittajien lähteistä. Viimeksi mainittu ulkoinen tietojen käsittelijä käyttää näitä 

samoja tietosuojakäytäntöjä ja ehtoja. 

6. Lisäten ylle, käytämme useita kolmannen osapuolen palvelutoimittajia, jotka asentavat evästeitä 

verkkosivustollemme, jotta he voivat tuottaa palveluita joita puolestaan toimitamme sinulle. 

Tällaisiin palveluihin kuuluu, muttei rajoitettu, auttamaan meitä parantamaan kokemustasi 

seuraamalla verkkosivuston aktiviteettejasi, mitaten verkkosivuston tehokkuutta ja 

markkinointikampanjoita. 

7. Useimmat verkkoselaimista tukevat automaattisesti evästeitä. Mikäli haluat, voit pysäyttää osan 

tai kaikki evästeet tai poistaa ne mikäli olet jo muokannut selaimesi asetuksia. Emme suosittele 

kuitenkaan estämään tai poistamaan evästeitä, sillä tämä saattaa rajoittaa verkkosivuston 

käyttöä. 

NETENT SPILL 

1. Kun pelaat kasinolla pelejä, jotka on suunnitellut NetEnt, NetEntin tietosuojakäytäntö on myös 

voimassa. Tämä käytäntö löytyy tässä. 

 

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

