
  

 

 
 
 

Termos e Condições DE USO DE PLATAFORMA 
 
Introdução 
 
O site www.abavcollab.com.br, do ABAV Collab é um serviço de informações e 
comunicações on-line prestado pela ABAV – Associação Brasileira de Agências 
de Viagens.  
Ao acessar este site, você está concordando em observar os termos e condições 
definidos no presente documento. Caso não concorde com estes termos e 
condições, não utilize este site nem reproduza quaisquer materiais nele contidos. 
 
Uso Restrito 
 
A ABAV- Associação Brasileira de Agências de Viagens -, permite que você 
armazene, no seu computador ou em cópias impressas, conteúdos destas páginas 
somente para seu uso pessoal.  
O conteúdo do site é protegido, entre outras formas, pela legislação de direito 
autorais. Todos os direitos deste site pertencem à ABAV – Associação Brasileira de 
Agências de Viagens - e não pode ser copiado, reproduzido, transferido, publicado 
ou distribuído, no todo ou em parte, por qualquer meio e modo, sem a prévia 
autorização, por escrito, da ABAV – Associação Brasileira de Agências de Viagens. 
As marcas e logotipos exibidos no site são de propriedade exclusiva da ABAV- 
Associação Brasileira de Agências de Viagens - e não podem ser utilizados, sob 
qualquer forma, inclusive em quaisquer outros Web Sites sem o prévio 
consentimento. 
 
 
Exclusão de Responsabilidade 
 
As informações contidas neste site são prestadas sem qualquer garantia implícita 
ou explícita de qualquer tipo, sejam comerciais, particulares ou relativas a direitos 
de propriedade intelectual. Em nenhum caso a ABAV – Associação Brasileira de 
Agências de Viagens - será responsável por quaisquer prejuízos, diretos ou 
indiretos, em razão do uso deste site, incluindo, sem limitação, prejuízos causados 
por danos emergentes, lucros cessantes, interrupção de negócios, perda de 
informações. As informações podem ser alteradas ou atualizadas a qualquer tempo, 
sem qualquer aviso. A ABAV – Associação Brasileira de Agências de Viagens - 
também poderá realizar melhorias ou modificações dos conteúdos descritos neste 
site sem qualquer aviso. 
 

http://www.abavcollab.com.br/


  

 

 
Links 
 
Os links a outros sites e recursos de terceiros em nosso Site são fornecidos apenas 
para finalidades informativas. Não temos controle do conteúdo desses sites ou 
recursos 
 
 
Dados Pessoais 
 
 
Ao enviar dados ou informações pelo site você consente o uso de seus dados 
autorizando expressamente a ABAV – Associações Brasileira de Agências de 
Viagens a enviar comunicações comerciais e promocionais referentes à sua 
atuação institucional, bem como aos eventos por ela organizados, incluídas as 
eletrônicas (via e-mail). Não divulgaremos seu endereço a terceiros a não ser que 
você tenha dado consentimento prévio e expresso para isso. 
Em atendimento ao disposto no artigo 18, da Lei nº. 13.709/2018, o titular dos dados 
pessoais coletados para utilização da plataforma poderá, a qualquer momento, 
mediante requisição obter: 
 
 

i. confirmação da existência de tratamento; 

ii. acesso aos dados; 

iii. correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

iv anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou 
tratados em desconformidade com o disposto na legislação vigente; 

v. portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante 
requisição expressa e resguardados os segredos comercial e industrial, de acordo 
com a regulamentação do órgão controlador; 

vi. eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto 
nas hipóteses previstas no artigo 16, da Lei nº 13.709/2018; 

vii. informação das entidades públicas e provadas com as quais o controlador 
realizou uso compartilhado de dados; 

viii. informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as 
consequências da negativa; 

ix. revogação do consentimento, nos termos do § 5º, do artigo8º, da Lei nº. 
13.709/2018. 
 
 



  

 

 

Cookies 
 
Cookies são pequenos “arquivos” de textos gravados pelo navegador no aparelho do 
usuário, visando guardar alguns dados como, por exemplo, nomes, logins senhas, 
preferências, para que o usuário não precise digitar tais dados quando voltar ao site ou 
qualquer outra plataforma digital. Os cookies também objetivam direcionar anúncios, 
levando em consideração as preferências do usuário e seu comportamento. 

Caso você prefira não receber cookies, você poderá configurar seu navegador para que 
este envie uma mensagem de aviso antes que você aceite os cookies e, para que possa 
recusá-los sempre que seu navegador o alertar sobre a presença deles. Você poderá 
recusar todos os cookies, desativando os mesmos no seu navegador. 


