
AVISO LEGAL 

1. Informação legal 

 

Para efeitos do disposto no Art. 10.1 da Ley 34/2002 de 11 de julho, de serviços da sociedade da informação e correio eletrónico, faz-se 

constar que o prestador de serviços é a TRAVELSENS S.L. (adiante o PRESTADOR), com morada social na Calle José Rover Motta, 27 Palma de 

Maiorca, com o número C.I.F. B-57727901, inscrita no Registo Mercantil de Maiorca, no Folio 150, Tomo 2474, Folha PM-68285, Inscrição 1ª, 

e inscrito no Registo de Ag~encia de Viagens da Comunidade Autónoma das Ilhas Baleares com o nº BAL 593, sendo a Direção Geral de 

Turismo o organismo público encarregue de supervisionar a atividade das agências de viagem.   

 

2. Acesso e utilização da Página Web 

 

As presentes Condições Gerais de Acesso e Utilização regulam o acesso e a utilização da página web "www.leplanilusiones.com" (adiante 

Página Web) que o PRESTADOR coloca à disposição dos utilizadores da internet e  que tem por objetivo facilitar ao utilizador informação 

referente ao PRESTADOR, às suas atividades e produtos, quem somos, as diferentes áreas de negócio e as últimas notícias publicadas sobre o 

PRESTADOR.Ð acesso à Página Web implica a aceitação das presentes Condições Gerais de Acesso e Utilização, pelo que pedimos que as leia 

atentamente antes de utilizar a mesma. Se não aceita as presentes condições, pedimos-lhe que se abstenha de usar a Página Web e o seu 

conteúdo.Ýe qualquer forma o PRESTADOR informa os utilizadores desta Página Web que as presentes Condições Gerais de Acesso e 

Utilização podem ser adaptadas ou modificadas em qualquer momento sem notificação prévia. Em consequência, o utilizador deverá ler e 

aceitar as presentes Condições Gerais de Acesso e Utilização em cada uma das ocasiões em que deseje utilizar a Página Web.Ð utilizador 

compromete-se a fazer uso diligente da Página Web, assim como da informação relativa aos produtos contida na mesma, com total sujeição 

tanto à normativa aplicável como às presentes Condições Gerais de Acesso e Utilização. 

 

3. Exoneração de responsabilidade 

 

3.1 Funcionamento da Página Web 

O PRESTADOR, no cumprimento dos seus dispostos de qualidade e de atenção integral ao utilizador, revê continuamente a informação 

publicada, utilizando a sua tecnologia e pessoal qualificado, realizando o maior esforço para que a informação seja verdadeira e 

adequada dentro dos limites do estado da tecnologia, apesar de, em algumas ocasiões, esta poder conter imprecisões, erratas ou 

qualquer tipo de erro. 

 

3.2 Modificações na informação da Página Web 

O PRESTADOR reserva-se o direito de realizar, em qualquer momento e sem necessidade de aviso prévio, modificações, supressões ou 

atualizações sobre a informação contida na Página Web, a sua confirguração ou apresentação. 

 

3.3 Uso da informação contida na Página Web 

Tanto o acesso à Página Web como a utilização que se possa fazer de qualquer informação nela contida, realizam-se sob a exclusiva 

responsabilidade do utilizador. O PRESTADOR não se responsabiliza por quaisquer danos ou prejuízos que advenham, direta ou 

indiretamente, do acesso ou utilização da informação contida na Página Web e, especialmente, da informação relativa a terceiros que 

não o PRESTADOR. 

 

4. Responsabilidade do utilizador 

O utilizador é consciente e aceita voluntariamente que a utilização da Página Web tem lugar, em todo o caso, sob a sua única e exclusiva 

responsabilidade. O utilizador responderá pelos danos e prejuízos de qualquer natureza que o PRESTADOR possa sofrer como consequência 

do incumprimento de qualquer das obrigações às que fica submetido em virtude das presentes Condições Gerais de Acesso e Utilização ou da 

legislação aplicável em relação à utilização da Página Web. 

 

5. Proteção de dados de carácter pessoal 

O PRESTADOR compromete-se a cumprir a legislação vigente em matéria de tratamento automatizado de dados e, em particular, a Ley 

Organica 15/99 de proteção de dados de carácter pessoal de 13 de dezembro (adiante LOPD). Convidamo-lo a conhecer em detalhe a nossa 

política de privacidade. 

 

6. Cookies 

Parte dos serviços do PRESTADOR utilizam cookies. Convidamo-lo a conhecer em detalhe a nossa política de cookies. 

 

7. Direitos de autor, marcas registadas, software. 

 

Todos os direitos da presente Página Web, incluindo conteúdos, marcas, gráficos, logotipos, ícones, botões, imagens e software, são 

propriedade do PRESTADOR ou dos seus fornecedores de conteúdos e estão protegidos pelas normas nacionais e internacionais de 

propriedade industrial e intelectual.Ú seleção, compilação , ordenação, programação, desenho e montagem de todo o conteúdo da Página 

Web é propriedade exclusiva do PRESTADOR e encontra-se protegida pelas normas nacionais e internacionais de propriedade industrial e 

intelectual. Todo o software utilizado na Página Web, é propriedade do PRESTADOR ou dos seus fornecedores de software e encontra-se 

protegido pelas leis nacionais e internacionais de propriedade industrial e intelectual.Ðu201É estritamente proibida qualquer outra utilização 

do conteúdo ou fotografias da Página Web, incluídas na reprodução, modificação, distribuição, transmissão, posterior publicação, exibição ou 

representação total ou parcial do mesmo sem o consentimento expresso do PRESTADOR ou dos seus fornecedores.Ð PRESTADOR, assim 

como os seus gráficos e logotipos são marcas protegidas na União Europeia e noutros países. A denominações de outros produtos, serviços e 

empresas mencionadas neste documento podem ser marcas registradas dos seus respetivos proprietários. 

 

8. Legislação aplicável e jurisdição 

 

El acceso y utilización del Sitio Web se regirá e interpretará de conformidad con la legislación española. Cualquier controversia que pudiera 

derivarse de la aplicación de la presentes condiciones se dirimirá ante los tribunales de Palma de Mallorca (España), sin perjuicio de cualquier 

otro fuero que pudiera corresponder a la parte demandante, conforme a lo establecido en la normativa procesal de aplicación. 


