R11 TRAVEL
Termo de uso Book Easy

O Book Easy é o site na Internet reservado exclusivamente para as Agências de
Viagem que sejam partes do “Termo de uso entre R11 TRAVEL e as Agências de
Viagem” e/ou que tenham endossado o presente termo de uso .
Este site permitirá que os usuários:
•

Visualizem as cabines disponíveis para cada cruzeiro ROYAL, CELEBRITY &
AZAMARA;

•

Façam reserva online e pagamento ;

•

Lidem com as reservas atuais;

LICENÇA DE USO
A licença de uso do BOOK EASY estará sujeita ao cumprimento das seguintes
condições por ambas as partes (R11 TRAVEL e as Agências de Viagem) nas questões
relativas à segurança dos dados.

Atualizações da política de privacidade;
Para fins de usar este serviço da Internet, os usuários deverão aceitar e cumprir a
política de privacidade emitida pela empresa. A R11 Travel manterá o direito de
modificar, alterar ou de outra forma atualizar tal política a qualquer momento, se
considerado apropriado e sempre de acordo com as regras de privacidade vigentes.

Os usuários regulares deste serviço isentarão a R11 de qualquer uso inadequado do
site e das regras nele contidas. Para esta finalidade, aconselha-se que os usuários
observem regularmente as mudanças que a R11 pode fazer nas regras atuais.
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R11 TRAVEL
MEMBROS E RESPONSABILIDADE

Cada Agência designará um Membro dentro (do proprietário ou do administrador)
como representante de Contato com a R11, que será responsável pelo seguinte:
• O trabalho realizado pelo pessoal da Agência, a(s) senha(s) e, geralmente todos
os assuntos relacionados ao acesso ao sistema atual cruisingpower.com;
• As informações lá contidas;
• As reservas online;
Este representante de contato será considerado como exclusivamente responsável por:
• Escolher os membros dentro da Agência que receberão a(s) senha(s)
notificada(s) e/ou terão acesso ao sistema permitido;
• Selecionar o nível de acesso para:
•

efetuar reservas online através da senha indicada;

•

Determinar as modalidades de acesso ao sistema, o uso de informações, se for
o caso, e o procedimento de reserva online;

• Trocar senha regularmente;
E mais, de maneira geral:
• Garantir e verificar a cumprimento de tais regras e supervisionar qualquer uso
inadequado e/ou uso errôneo do site por membros não autorizados;
• Evitar qualquer uso inadequado ou ilegítimo das informações ou de qualquer
material presente no site que poderia prejudicar a Royal a venda de seus
produtos.
No caso de violação das obrigações estabelecidas por este termo de uso, a Royal
Caribbean terá o direito de interromper o acesso ao sistema e, no caso de uso repetido
e ilegítimo, proceder o cancelamento da referência de reserva relacionada, encerrando
efetivamente e permanentemente qualquer relação contratual com a Agência em
questão. A Royal Caribbean deve ser imediatamente notificada de quaisquer
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R11 TRAVEL
modificações no Representante de Contato ou em quaisquer outros membros
autorizados dentro da Agência.
Para fins de fornecer a senha para o sistema, a R11 reserva-se o direito de verificar a
veracidade das informações e dados apresentados.

ILEGITIMIDADE

A Royal Caribbean se isenta de qualquer responsabilidade por todas as reclamações,
despesas, perdas, danos e custos resultantes de:
• Uso ou mau uso da senha licenciada;
• Reservas erradas;
• Acesso não autorizado ao sistema por membros não autorizados que não
estejam relacionados à Agência.

TRATAMENTO DE DADOS

A Agência será a única responsável por todos os problemas de segurança relativos aos
dados pessoais dos passageiros disponíveis através do site cruisingpower.com com o
Artigo 10 da Lei 675/96 sobre Proteção de Dados (a ser implantada também através da
conclusão dos módulos apropriados vinculados ao contrato de venda entre a Royal
Caribbean e a Agência: “contrato para a venda do pacote de cruseiros”).
A Royal Cruzeiros pode interromper e/ou rescindir a ativação do site
cruisingpower.com e/ou modificar a natureza e/ou a quantidade de informações lá
contidas e/ou revogar, a seu critério, a licença anteriormente concedida à Agência de
viagem se houver quebras de qualquer das disposições contidas neste termo de uso.
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R11 TRAVEL
VIGÊNCIA

Fica implícito que, na ausência de acordos adicionais entre as partes, a intenção é que
a duração do presente contrato seja renovada anualmente.

Em caso de aceitação deste contrato e das disposições nele contidas, solicita-se que
você preencha o formulário anexo, e envie via correio para o endereço abaixo:

Nome da Agência de Viagem:
Código CNPJ:
ID Royal :
Telefone:
Fax:
Endereço de e-mail:
Nome completo do representante de contato:
(o proprietário ou administrador da Agência de Viagem)

Declaro que li, aceito e concordo com os termos de uso do cruisingpower.com
& choiceair.

Nome completo:
RG:
Data:
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