Política de Privacidade
Informação sobre o uso de dados de caráter pessoal, segundo o disposto na lei orgânica 15/1999, da
Proteção de Dados de Carácter Pessoal (LOPD)
No cumprimento do estabelecido na lei orgânica 15/1999, de 13 de dezembro, da Proteção de Dados de
Carácter Pessoal (“LOPD”) e sua normativa de desenvolvimento, informamos que, mediante o
cumprimento do IMPRESSO DE INSCRIÇÃO, os seus dados pessoais ficarão imcorporados e serão
tratados em ficheiros automatizados, com o fim de lhe poder prestar e oferecer os nossos serviços e
dar-lhes tratamento (gestão de reservas, gestão de gastos dos produtos e serviços adequiridos); enviarlhe informação e publicidade sobre ofertas, promoções e recomendações que pensamos ser do seu
interesse; assim como realizar inquéritos, estatísticas e análises de tendências do mercado.
Igualmente informamos da possibilidade de exercer o seu direito de acesso, retificação, cancelamento e
oposição dos seus dados de carácter pessoal, que reconhecem os artigos 15 e seguintes da LOPD
dirigindo--‐se diretamente ao responsável do ficheiro: Vacaciones eDreams, S.L., com o NIF B61965778 e
morada em Passeig Zona Franca 191-205, 08038, Barcelona (Espanha). Para sua maior comodidade,
poderá exercer os direitos antes mencionados também por correio eletrónico
através do mail atendimento.cliente@edreams.com
Em virtude do estabelecido no artigo 11 da LOPD, informamos que ao contratar os produtos e serviços
que oferecemos no nosso sítio web, deveremos comunicar necessáriamente os seus dados de carácter
pessoal (1) aos fornecedores de tais produtos e serviços, ou ainda a operadores turísticos organizadores
das viagens combinadas que tenha escolhido, que estão obrigados a utilizar os seus dados única e
exclusivamente para lhe remeter informação e dar cumprimento à entrega do produto ou da prestação
de serviço contratado, assim como a observância das demais disposições da LOPD; e (2) ao resto das
empresas do Grupo ao qual pertence Vacaciones eDreams, SL, em conformidade com o estabelecido no
artigo 42 do Código de Comércio, isto é, ao resto das entidades do Grupo OdigeO, que explora as marcas
comerciais eDreams, Go Voyages, Opodo e Travelink, que serão obrigados a utilizar os seus dados única e
exclusivamente, para a finalidade para que foram recolhidos, assim como a observância das demais
disposições da LOPD. Mediante a aceitação desta política de privacidade, você consente a cessão dos
dados descritos.

