O presente bole m de inscrição foi preenchido pelo:
ORGANIZADOR / GEOSTAR
PARTICIPANTE

TURQUIA—PASSOS DE SÃO PAULO

BOLETIM DE

04 A 11 DE MARÇO DE 2019

INSCRIÇÃO

Para realizar a sua inscrição nesta viagem, a GeoStar solicita o preenchimento do presente bole m de inscrição, que visa recolher
os dados necessários para cumprir com a reserva e a contratação dos serviços turís cos próprios da viagem. Solicitamos que nos
seja disponibilizado um endereço eletrónico (Email) para que lhe comunicar o programa de viagem, as condições gerais, o seguro
de viagem, bem como toda a informação necessária para a viagem. Caso contrário, toda a informação deverá ser consultada
junto do organizador da viagem.
Composição do quarto e dados pessoais
Indique o po de quarto pretendido:

Quanto Individual

Quarto Duplo

Quarto Twin (Duas Camas

Ao assinalar o quarto de duas camas, deverá deﬁnir com o organizador da viagem o(a) companheiro(a) com quem vai
compar lhar. Caso não se encontre, de entre as pessoas do grupo, ninguém para par lhar o quarto, será considerado como
quarto individual, pelo qual terá de pagar um suplemento complementar.
Par cipante 1
Nome
Número do Passaporte

Validade

Data de Nascimento

Anexar Passaporte *

Endereço eletrónico (Email)
Par cipante 2
Nome
Número do Passaporte
Data de Nascimento

Validade
Anexar Passaporte *

Endereço eletrónico (Email)

* Anexar fotocópia do Passaporte, que visa o uso dos dados para a conﬁrmação dos diversos serviços turís cos.
** DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O VISTO OBRIGATORIA RECEÇÃO ATÉ 1 (UM) MÊS ANTES DA VIAGEM **
Inscrição e pagamentos
A inscrição é válida com a sinalização de 300,00 € (Seiscentos e setenta cinco euros) até a data limite de inscrição (ver programa
de viagem).
A sinalização, pagamento parcial ou total deverá ser efectuado, preferencialmente, através de referência mul banco (solicitar
através do 220 129 361 / 363 / 364 . Outras modalidades de pagamento deverão ser conﬁrmadas com o organizador.
Polí ca de cancelamento:
Caso algum dos par cipantes queira desis r da viagem, pode fazê-lo até 90 dias antes da par da, sendo res tuída a totalidade do
montante entregue até ao momento. A menos de 90 dias da par da, ﬁca sujeita aos gastos que a anulação do contrato venha a
dar lugar e ainda a uma percentagem que pode ir até 15% do preço da viagem contratada. Se não se conﬁrmar o mínimo de
par cipantes até à data de 90 dias antes da par da, reserva-se à agência o direito de cancelamento da mesma.

Dados para emissão de fatura
Caso pretenda emissão de fatura em seu nome deve preencher os campos abaixo:
En dade / Nome
Morada Fiscal
Código Postal

Contribuinte

Conﬁrme se os dados que preencheu para a emissão da fatura estão corretos, posteriormente não será possível alterar.
Consen mento para envio de comunicações promocionais / newsleFers
Autorizo a RASO – Viagens e Turismo S.A. (Geostar) a u lizar os meus dados para ﬁnalidades de marke ng, nomeadamente
para me dar a conhecer promoções e lançamentos de produtos da marca.
Autorizo a RASO – Viagens e Turismo S.A. (Geostar) a enviar-me informações sobre a presente viagem, em qual me inscrevo,
para o e-mail indicado. Caso não queira receber as informações por esta via, não indique o seu email e deverá consultar toda a
informação junto do organizador da viagem.
Informações legais
Os dados pessoais que tratamos através desta proposta comercial serão unicamente u lizados para a ﬁnalidade própria da
a vidade de agência de viagens; fornecimento aos intervenientes nos serviços solicitados pelo tular para concre zação da
reserva/serviço, veriﬁcar cartões de crédito e outros po de cartões u lizados no pagamento e indicados pelo próprio tular. Os
dados pessoais do tular poderão ser cedidos a qualquer en dade jurídica, ﬁlial ou par cipada pela RASO, Viagens e Turismo, S.A.
ou à empresa que tenha prestado o serviço contratado (hotéis, empresas de transporte e companhias aéreas). Os dados pessoais
poderão ser cedidos a autoridades nacionais e internacionais competentes em matéria de turismo, terrorismo ou delitos que
atentem contra os direitos humanos, cumprindo com as obrigações legais atualmente vigentes.
Os seus dados pessoais serão exclusivamente tratados para os ﬁns acima indicados pela RASO – Viagens e Turismo S.A. (Geostar),
na qualidade de responsável pelo tratamento, com sede em Centro Cultural de Belém, Rua Bartolomeu Dias, 1400-026 Lisboa, e
que, de acordo com a legislação sobre Proteção de Dados Pessoais, pode exercer os seus direitos de acesso, re ﬁcação,
apagamento, oposição, limitação e portabilidade, solicitando-o, por escrito, por e-mail para protecaodados@geostar.pt ou por
correio para a morada previamente indicada, devendo, em qualquer caso, comprovar a sua iden dade e especiﬁcar o direito ou
os direitos que pretende exercer.
Tem o direito de apresentar uma queixa à autoridade de controlo competente.
O contacto do Encarregado da Proteção de Dados é:
Nome: Sandra Trindade | E-mail: dpo@sw-tourism.com

Para mais Informações contacte
Turismo Religioso e Cultural | Avenida da Boavista 1092 - 4100-113 Porto
Contactos: 220 129 361 / 363 / 364 | Email: t.religioso.porto@geostar.pt | Linha 24 horas 707 24 14 14
Visite-nos em hFp://turismoreligioso.geostar.pt ou no Facebook hFps://www.facebook.com/GeoStarTurismoReligiosoCultural
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