TERMO DE PRIVACIDADE E CONSENTIMENTO DAS
PESSOAS FÍSICAS
MOMENTUM TRAVEL REPRESENTACOES E TURISMO EIRELI - CNPJ/ME nº
33.303.089/0001-14 (doravante “Discover Cruises”) está comprometida
em respeitar e proteger sua privacidade. Esta política de privacidade
aplica-se a todas suas interações com a Discover Cruises, inclusive pelo
site, em eventos e outras prestações de serviços pela Discover Cruises.

•

Informações que coletamos

Coletamos informações de suas respostas por meio de nossos formulários
da web, pesquisas, formulários e CHATs, bem como de fontes de terceiros.

•

Dados que você nos fornece
•

•
•
•

•

Dados cadastrais, como seu nome, sobrenome, data de
aniversário, CPF, endereço de e-mail, endereço residencial,
e número de telefone, número de celular, cidade, estado;
Credenciais de login da conta, como nomes de usuário e
senhas;
Informações de perfil (opcionais);
Interesses e preferências (opcionais).

Dados de menores de idade
Os dados de crianças e adolescentes que serão fornecidos
são apenas os dados cadastrais, como seu nome,
sobrenome, data de aniversário, CPF, endereço de e-mail,
endereço residencial, e número de telefone, número de
celular, cidade, estado. Ao fornecer esses dados, você
declara que é responsável legal da criança ou
adolescente.

•

Como usamos suas informações

Dependendo de como você interage conosco e com o SITE/SISTEMA,
usamos suas informações pessoais para:
•
•
•

Orçar ou fornecer os serviços;
Ativar e gerenciar seu acesso e uso do Site/Sistema;
Processar e atender uma solicitação esclarecendo suas
dúvidas;

•

Fornecer-lhe mensagens e outras informações sobre

•

eventos
e
promoções
(mediante
consentimento
específico);
Notificá-lo sobre alterações, atualizações e outros
comunicados relacionados à sua reserva;
Envio de comunicação e promoções pelos nossos parceiros
(mediante consentimento específico).

•
•

Não compartilharemos seus dados pessoais com empresas,
organizações ou indivíduos fora da nossa empresa se acreditarmos que
o acesso, uso, preservação ou divulgação dos dados possa apresentar
um risco, mas o faremos quando for razoável e necessários para:
•
•

Orçar ou fornecer os serviços
Atender a qualquer lei, regulamento, processo legal ou
solicitação governamental aplicável;

•

Aplicar os Termos de Serviço aplicáveis, incluindo
investigação de possíveis violações;
Detectar, prevenir ou solucionar problemas técnicos, de
segurança ou de fraude;
Permitir o exercício regular de direitos pela Discover Cruises
e / ou seus parceiros comerciais e / ou
Proteger a Discover Cruises e /ou seus parceiros comerciais
contra danos aos direitos, propriedade ou segurança, bem
como nossos usuários ou o público conforme exigido ou
permitido por lei.

•
•
•

•

Controlador e direitos de titular de dados pessoais

A Discover Cruises é a controladora do tratamento de seus dados
pessoais. Você poderá exercer seus direitos de titular, previstos no artigo
18 da Lei nº 13.709/2018 mediante contato ao e-mail [__].
O titular de dados pessoais tem os direitos previstos no artigo 18 da Lei nº
13.709/2018, quais são:
• Confirmação da existência de tratamento;
• Acesso aos seus dados pessoais;
• Correção de dados pessoais incompletos, inexatos ou
desatualizados;
• Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados
desnecessários,
excessivos
ou
tratados
em
desconformidade com a Lei nº 13.709/2018;
• Portabilidade dos dados para outro fornecedor de serviços,
de acordo com a regulamentação a ser emitida pela
Agência Nacional de Proteção de Dados;
• Eliminação de dados pessoais tratados mediante
consentimento, nos termos explicados abaixo no item

“Cancelamento de assinatura”;
•
•
•

•

Informação das entidades públicas e privadas com as
quais a Discover Cruises Compartilhou os dados pessoais;
Informação sobre a possibilidade de não fornecer
consentimento e consequências da negativa;
Revogação do consentimento a qualquer momento,
mediante manifestação expressa por procedimento
gratuito e facilitado;

Cancelamento de assinatura

Sempre que o tratamento de seus dados decorrer de consentimento,
você poderá usar o mecanismo de "descadastramento" ou
cancelamento de assinatura ou outros meios fornecidos nas
comunicações que você recebe ou entrar em contato conosco para
revogar seu consentimento. Reservamo-nos o direito de notificá-lo sobre
alterações ou atualizações nos Serviço sempre que necessário.

•

Retenção de dados

Manteremos suas informações pessoais pelo tempo que for necessário
para fornecer o Serviço e cumprir as transações que você solicitou ou
para outros fins essenciais, como registros comerciais e financeiros e
cumprimento de obrigações legais e regulatórias.
Portanto, nos termos do artigo 16, da Lei nº 13.709/2018, os dados
pessoais serão eliminados, após o término de seu tratamento, exaurida
sua finalidade específica, sendo que, somente nas hipóteses previstas
nos incisos do citado artigo de lei, tais dados poderão ser conservados.

Caso tenha quaisquer dificuldades durante o processo de
preenchimento do cadastro, por favor, entre em contato conosco e lhe
auxiliaremos.

