
Termos de Uso 

 

    MARLIM AZUL TURISMO LTDA., pessoa jurídica de direito privado 
inscrita no CNPJ sob o nº 03.654.966/0001-30, com sede na Rodovia Governador Mario 
Covas, KM 262 (S/N), Laranjeiras Velha, Serra, ES (CEP: 29162-122), estabelece os 
presentes Termos e Condições de Uso (TERMOS DE USO) para instalação, acesso e/ou 
uso, por terceiros, de seus aplicativos, sites de internet, conteúdos, bens e serviços, 
conforme passa a expor: 

1) OBJETO 

1.1) Constituem objeto do TERMOS DE USO a instalação, acesso e/ou uso, por VOCÊ 
ou por quaisquer terceiros, sejam eles pessoas naturais ou jurídicas, domiciliadas no 
Brasil ou no exterior, dos seus aplicativos, sites de internet, conteúdos, bens e serviços 
produzidos, disponibilizados, distribuídos ou de qualquer forma fornecidos diretamente 
ou através do aplicativo BUZUL (os quais passarão a ser coletivamente chamados de 
SERVIÇOS nos presentes TERMOS DE USO). 

2) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1) O BUZUL é um aplicativo cujos SERVIÇOS, prestados através de dispositivos 
móveis e sites de internet: 

a) oferece viagens on line por meio de uma plataforma tecnológica, que permite a uma 
grande quantidade de agências/agentes de turismo oferecerem e comercializarem seus 
serviços aos usuários que, por sua vez, podem adquirir passeios, viagens e/ou excursões, 
na modalidade rodoviária;  

2.2) VOCÊ está ciente de que o BUZUL não é uma agência FORNECEDORA de serviços 
turísticos, mas apenas atua como INTERMEDIADORA dos produtos oferecidos pelas 
agências de turismo, não sendo, portanto, obrigada, direta ou indiretamente, a executar o 
serviço turístico contratado, tampouco responsável por qualquer falha na prestação de 
serviços prestados pelos FORNECEDORES, ou quaisquer danos causados por culpa 
exclusiva dos FORNECEDORES. Quando VOCÊ contrata serviços turísticos através do 
BUZUL, está celebrando um contrato diretamente com o FORNECEDOR, que oferece 
seus serviços turísticos através da nosso aplicativo. O BUZUL atua somente como 
intermediário entre VOCÊ e as agências FORNECEDORAS de serviços turísticos. 

3) TITULARIDADE SOBRE OS SERVIÇOS 

3.1) Todas as marcas, programas de computador, domínios, registros, websites, 
aplicativos, códigos-fonte e/ou quaisquer outras obras intelectuais ou industriais 
necessárias à prestação dos SERVIÇOS e que tenham sido desenvolvidos e/ou fornecidos 
pelo BUZUL pertencem exclusivamente a ele, pelos prazos definidos na legislação 
aplicável a cada um desses elementos. 



3.2) O cumprimento destes TERMOS DE USO confere a VOCÊ, a título precário e 
revogável a qualquer momento, uma outorga para que usufrua, na forma de licença 
pessoal, não comercial, não exclusiva, e não passível de sublicença ou transferência, 
exclusivamente de: 

a) acesso e uso dos aplicativos em seu dispositivo móvel pessoal exclusivamente para uso 
dos SERVIÇOS nele oferecidos; 

b) acesso e uso do site do BUZUL na internet exclusivamente para uso dos SERVIÇOS 
nele oferecidos; 

c) acesso e uso de qualquer conteúdo, informação e material correlato próprio ou de 
terceiros que o BUZUL venha a disponibilizar por meio dos SERVIÇOS. 

3.3) VOCÊ não poderá: 

a) remover qualquer aviso de direito autoral, direito de marca ou outro aviso de direito de 
propriedade de qualquer parte dos SERVIÇOS; 

b) reproduzir, modificar, preparar obras derivadas, distribuir, licenciar, locar, vender, 
revender, transferir, exibir, veicular, transmitir ou, de qualquer outro modo, explorar os 
SERVIÇOS, exceto da forma expressamente permitida pelo BUZUL; 

c) decompilar, realizar engenharia reversa ou desmontar os SERVIÇOS fora das estritas 
hipóteses permitidas pela legislação aplicável; 

d) conectar, espelhar ou recortar qualquer parte dos SERVIÇOS; 

e) fazer ou lançar quaisquer programas ou scripts com a finalidade de fazer scraping, 
indexação, pesquisa ou qualquer outra forma de obtenção de dados de qualquer parte dos 
SERVIÇOS, ou de sobrecarregar ou prejudicar indevidamente a operação e/ou 
funcionalidade de qualquer aspecto dos SERVIÇOS; ou 

f) tentar obter acesso não autorizado aos SERVIÇOS ou ao banco de dados mantido pelo 
BUZUL, tampouco prejudicar qualquer aspecto dos SERVIÇOS ou seus sistemas ou 
redes correlatas. 

3.4) Exceto pela licença limitada concedida acima, estes TERMOS DE USO não 
outorgam nem conferem qualquer direito sobre os SERVIÇOS, tampouco permitem usar 
ou de qualquer modo fazer referência a nomes societários, logotipos, nomes de produtos 
ou de serviços, marcas comerciais ou marcas de serviço do BUZUL. 

3.5) Quaisquer direitos não expressamente outorgados por estes TERMOS DE USO são 
reservados ao BUZUL. 

4) SERVIÇOS E CONTEÚDOS  

4.1) o BUZUL é um aplicativo associado à MARLIM AZUL TURISMO LTDA., e os 
SERVIÇOS por ele oferecidos serão prestados por veículos próprios da mencionada 
empresa, sendo certo que todo e qualquer serviço de transporte prestado com a ajuda de 



sua plataforma será sempre prestado por veículos, devidamente registrados, fiscalizados 
e autorizados pelos órgãos reguladores competentes a exercer a atividade de transporte 
privado coletivo de passageiros.  

4.2) Além da realização da forma de execução do transporte acima mencionado, os 
SERVIÇOS poderão ser disponibilizados e acessados em conexão com serviços e 
conteúdo promocionais e comerciais de terceiros, inclusive publicidade, sobre os quais o 
BUZUL exercerá controle.  

4.3) Termos de uso e políticas de privacidade diferentes poderão ser aplicáveis ao uso dos 
serviços e conteúdos de terceiros. 

4.4) Apple Inc., Google, Inc., Microsoft Corporation e/ou suas subsidiárias e afiliadas 
internacionais serão terceiros beneficiários destes TERMOS DE USO, caso VOCÊ acesse 
os SERVIÇOS usando aplicativos desenvolvidos para dispositivos móveis baseados em 
Apple iOS, Android, Microsoft Windows, respectivamente. Esses terceiros beneficiários 
não são partes destes TERMOS DE USO ou de qualquer outra relação contratual 
desenvolvida entre o BUZUL e VOCÊ, e não são responsáveis pela prestação dos 
SERVIÇOS ou por qualquer forma de suporte aos SERVIÇOS. Seu acesso aos 
SERVIÇOS usando esses dispositivos está sujeito às condições estabelecidas nos termos 
de serviços dos respectivos terceiros beneficiários. 

5) REQUISITOS E REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1) Para utilizar os SERVIÇOS do BUZUL, VOCÊ deverá ser civilmente capaz para 
contratar serviços turísticos para VOCÊ e/ou para OUTREM em nome da qual VOCÊ 
seja legalmente responsável. 

5.2) Para utilizar os SERVIÇOS do BUZUL, VOCÊ deverá concordar e cumprir com os 
presentes TERMOS DE USO. 

5.3) Para utilizar os SERVIÇOS, VOCÊ deverá efetuar seu cadastro junto ao BUZUL, 
via site, aplicativo ou qualquer outro meio que ela venha a exigir, fornecendo com 
absoluto respeito à verdade todas as informações que lhe forem solicitadas. 

5.3.1) O cadastro exige que VOCÊ apresente ao BUZUL certas informações pessoais, 
tais como seu nome, endereço, número de telefone celular, dados de documento de 
identidade e idade, assim como pelo menos um método de pagamento válido. 

5.3.2) VOCÊ concorda em manter informações corretas, completas e atualizadas em sua 
Conta. Se VOCÊ não mantiver informações corretas, completas e atualizadas em sua 
Conta, inclusive se o método de pagamento informado for inválido ou expirado, VOCÊ 
poderá ficar impossibilitado de acessar e usar os SERVIÇOS. 

5.3.3) VOCÊ é responsável por todas as atividades realizadas na sua Conta e concorda 
em manter sempre a segurança e o sigilo do nome de usuário e senha por VOCÊ 
escolhidos. 

5.3.4) A menos que diversamente permitido pelo BUZUL por escrito, VOCÊ poderá 
manter apenas um cadastro de usuário. 



5.4) Nas viagens, VOCÊ deverá sempre portar o documento de identidade informado para 
ao BUZUL quando da elaboração de seu cadastro, e deverá apresenta-lo sempre que 
exigido por autoridades e órgãos policiais e de fiscalização, bem como pelos responsáveis 
pelo serviço de transporte e seus empregados e prepostos. 

5.5) Nas viagens, VOCÊ compromete-se a: 

a) cumprir, durante a viagem, todas as regras aplicáveis aos passageiros de serviços de 
transporte, bem como as regras próprias que vierem a ser definidas pela empresa; 

b) não transportar, seja consigo ou na bagagem despachada, quaisquer substâncias ou 
itens considerados ilegais, perigosos ou que provoquem ruído ou odor que cause 
incômodo a terceiros, conforme critérios dos responsáveis pelo serviço de transporte e 
seus empregados e prepostos. Possuindo substâncias ou itens que possam se enquadrar 
nesta categoria, caberá a VOCÊ informar e obter autorização previamente ao embarque, 
sob pena de tais substâncias ou itens poderem ser removidos do veículo durante o trajeto 
sem qualquer obrigação de guarda dos mesmos pelo transportador, e tampouco direito a 
qualquer indenização ou ressarcimento para VOCÊ; 

c) apresentar-se e manter-se sóbrio e livre de efeitos de quaisquer substâncias 
psicotrópicas, de modo a estar sempre apto a atender orientações de segurança e de 
resposta a sinistros que eventualmente venham a ser emanadas pelos responsáveis pelo 
serviço de transporte e seus empregados e prepostos, podendo ser impedido de embarcar 
ou de permanecer no veículo sem direito a qualquer indenização ou ressarcimento se, a 
critério dos responsáveis pelo serviço de transporte e seus empregados e prepostos, 
represente risco para a segurança da viagem e dos demais passageiros; 

d) tratar os demais componentes do grupo e os prestadores do serviço de transporte, seus 
empregados e prepostos, com urbanidade e respeito, não sendo tolerada qualquer conduta 
discriminatória ou vexatória, sendo certo que eventuais reclamações de terceiros quanto 
ao seu comportamento poderão, a exclusivo critério do BUZUL, implicar em sua 
suspensão ou mesmo exclusão da plataforma e proibição temporária ou definitiva de uso 
dos SERVIÇOS. 

6) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA VIAJAR 

6.1) VOCÊ tem o dever de informar-se de forma responsável sobre a documentação legal 
de viagem necessária conforme o tipo de transporte, o Fornecedor e a origem e/ou destino 
do transporte, uma vez que os requisitos poderão variar em caso de viagem por mar, terra 
ou ar e de acordo com cada Fornecedor. No caso de o(s) menor(es) não viajar(em) 
acompanhado(s) de um maior responsável, por favor, revise as políticas de menor 
desacompanhado de cada Fornecedor. 

6.2) Verifique com tempo hábil as condições de entrada no local de destino e/ou trânsito, 
condições especiais de vistos e/ou passaportes, licenças para dirigir, vacinas, autorizações 
para menores ou outras exigências documentais. Os requisitos podem variar conforme o 
País de destino e/ou de trânsito e conforme seu País de nacionalidade ou de residência 
e/ou da documentação com a qual VOCÊ viaje. 



6.3) Importante lembrar que (i) os residentes dos Países membros do Mercosul poderão 
transladar com o DNI Digital (ou o Passaporte) aos Países membros do Mercosul 
(Argentina, Brasil, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Venezuela) e Estados Associados (Chile, 
Colômbia, Equador e Peru). No caso de viajar a outros Países, é necessário levar o 
Passaporte e (ii) os residentes estrangeiros podem viajar às Nações sul-americanas 
mencionadas com o Documento Nacional de Identidade ou o Passaporte de seu País. 

7) PROCESSO DE COMPRA E PAGAMENTO 

7.1) Quando VOCÊ envia um Pedido de Compra através da Plataforma BUZUL, VOCÊ 
nos autoriza a gerenciar sua reserva e a cobrar o(s) respectivo(s) encargo(s) na sua conta 
ou no seu cartão de crédito. Preste muita atenção às nossas mensagens posteriores, nas 
quais iremos lhe informando sobre as etapas e situação do seu Pedido de Compra.  

7.2) A conclusão da gestão da reserva e/ou da confirmação da compra dependem da 
aprovação do pagamento do preço e/ou tarifa de todos os Serviços Turísticos. Enquanto 
não houver confirmação do pagamento da reserva, o Pedido de Compra ficará suspenso 
e poderá ser cancelado pelo Fornecedor. A confirmação definitiva dos Serviços Turísticos 
e dos respectivos preços será realizada mediante a emissão do cartão de embarque 
eletrônico (QR CODE) e sua fatura. Além disso, nas operações de crédito, deverão ser 
preenchidos os requisitos próprios fixados pelo seu banco emissor.  

7.3) A emissão do cartão de embarque confirma expressa e inequivocamente a aceitação 
das condições do Fornecedor e da celebração do contrato assinado entre o Fornecedor e 
a pessoa cujo nome aparece no referido cartão de embarque. 

7.4) Se o Pedido de Compra ficar sujeito a confirmação, circunstância que lhe será 
informada no primeiro correio eletrônico que receber, os valores pagos antes da 
confirmação serão recebidos a título de reserva. Se, por fim, seu Pedido de Compra for 
rejeitado por qualquer motivo (por exemplo, por saldo insuficiente no seu cartão de 
crédito, por falta de disponibilidade, etc.) o BUZUL lhe informará sobre as opções 
disponíveis para o caso de VOCÊ desejar insistir na compra. 

7.5) Se, após a entrada do seu Pedido de Compras, não receber um e-mail com a 
informação de compra, revise a pasta de Spam e/ou acesse o aplicativo com seu login e 
confira o Menu “Viagens”. Ali, VOCÊ poderá visualizar o status do seu Pedido de 
Compras e, no caso de dúvidas adicionais, poderá ligar para os números de telefones que 
constam na Plataforma. 

8) DESISTÊNCIA 

8.1)  Observando-se a legislação aplicável ao serviço adquirido por VOCê e as regras dos 
Fornecedores, o exercício do direito de arrependimento deve observar o prazo de 07 (sete) 
dias contados a partir da celebração do contrato ou até 2 dias antes do início da viagem 
(o primeiro que acontecer). Para exercer este direito, VOCÊ deverá comunicar ao BUZUL 
tempestivamente acerca de sua decisão, por escrito ou mediante meios eletrônicos ou 
similares.  

8.2) O BUZUL realizará as gestões de apresentação e acompanhamento de sua solicitação 
perante o Fornecedor do Serviço Turístico, e, no caso de o Fornecedor ter sido pago, será 



o Fornecedor do Serviço quem deverá proceder à devolução do seu dinheiro, mediante 
um crédito ou um estorno de valores no seu cartão de crédito. Se o pagamento tiver sido 
efetuado mediante transferência bancária, o BUZUL solicitará novamente seus dados 
para poder gerenciar o reembolso através desse meio.  

8.3) Sem prejuízo do que foi explicado no parágrafo anterior, VOCÊ deve levar em 
consideração que o transporte comercial no Brasil é regido por um conjunto de normas, 
entre as quais se encontram a Resolução 400 da Agência Nacional da Aviação Civil e a 
Resolução 4282 da Agência Nacional de Transportes Terrestres, as Normas 
Internacionais da IATA, (International Air Transport Association) (As “Normas 
Aeronáuticas”).  

8.4) Se VOCÊ solicitar uma alteração ou cancelamento fora dos prazos e procedimentos 
explicados no item anterior, a decisão final sobre sua solicitação, será do Fornecedor do 
Serviço Turístico. Leve em consideração que se a data da execução do serviço estiver 
próxima, o BUZUL não pode garantir que o Fornecedor do Serviço Turístico emitirá uma 
solução da questão. 

8.5) Quando VOCÊ solicita uma alteração, está cancelando uma reserva confirmada e 
solicitando outra nova que será regida pelas condições particulares aplicáveis no 
momento em que VOCÊ realizar a alteração. Portanto, além das penalidades aplicáveis, 
poderá existir uma diferença de tarifa que consiste em um valor que resulta da diferença 
da tarifa originalmente paga e a nova tarifa, conforme a disponibilidade tarifária no 
momento de realização da troca (a “Diferença Tarifária”). Lembre-se de que as tarifas 
turísticas são dinâmicas e dependem de variáveis, como antecedência de compra, datas 
de viagem, promoções de estação e, no caso de voos, também das restrições tarifárias 
(quanto maiores as restrições, maior o preço). 

8.6) No caso de devoluções aprovadas pelo Fornecedor, estas poderão ser efetuadas 
mediante o estorno de valores no mesmo cartão com o qual foi feita a compra, mediante 
prévia autorização do(a) titular do cartão de crédito. Se o pagamento foi realizado à vista, 
em dinheiro, e/ou transferência bancária, o BUZUL solicitará seus dados bancários para 
realizar o reembolso mediante transferência bancária. Os prazos de reembolso e/ou do 
estorno de valores dependerão de cada Fornecedor. 

8.7) Cabe esclarecer que os Fornecedores não são obrigados a realizar exceções das 
condições do contrato aos passageiros, mesmo nos casos comprovados de doença ou 
incapacidade física que lhes impeça de viajar. Ou seja, se a tarifa ofertada previr a 
cobrança de penalidade para realizar alterações/devoluções ou não permitir alterações 
e/ou devoluções, o Fornecedor poderá cobrar esses valores ou negar a devolução do custo 
da reserva. 

8.8) Se VOCÊ não se apresentar para utilizar sua reserva nas datas e horários indicados 
(ou chegar com atraso) configura-se o que no mercado turístico conhece como “No Show” 
e VOCÊ não terá o direito de exigir a devolução total ou parcial do valor pago. Se não for 
utilizar sua reserva no todo ou em parte ou se for chegar com atraso para utilizar a sua 
reserva, recomendamos comunicar-se previamente com o BUZUL para conhecer as 
restrições aplicáveis. 



8.9) Caso VOCÊ precise efetuar uma reclamação ou consulta, solicitar alterações e/ou 
cancelamentos – sempre que sua tarifa assim o permitir – lembre-se de que o BUZUL é 
uma plataforma virtual e, como tal, sua principal via de contato é “on-line”. Independente 
disso, para qualquer urgência, sempre poderá utilizar as linhas telefônicas e e-mails que 
constam na plataforma. 

9) ACESSO À REDE E EQUIPAMENTOS 

9.1) VOCÊ é o único responsável por obter o acesso a rede de dados necessário para usar 
os SERVIÇOS e será o único responsável por arcar com todas as taxas e encargos 
necessários para tanto. 

9.2) VOCÊ é responsável por adquirir e atualizar os equipamentos e dispositivos 
necessários para acessar e usar os SERVIÇOS e quaisquer de suas atualizações. 

9.3) O BUZUL não garante que os SERVIÇOS, ou qualquer parte deles, funcionarão em 
qualquer equipamento ou dispositivo em particular. Além disso, os SERVIÇOS poderão 
estar sujeitos a mau funcionamento e atrasos inerentes ao uso da internet e de 
comunicações eletrônicas. 

10) DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1) Ao acessar e usar os SERVIÇOS VOCÊ concorda com os presentes TERMOS DE 
USO, que estabelecem o relacionamento contratual entre VOCÊ e o BUZUL. Se VOCÊ 
não concorda com estes TERMOS DE USO, VOCÊ não pode acessar nem usar os 
SERVIÇOS. 

9.2) Os presentes TERMOS DE USO encerram, substituem e superam todos os acordos, 
termos e acertos anteriores entre VOCÊ e o BUZUL, prevalecendo sobre quaisquer outros 
ajustes anteriores. 

9.3) Termos adicionais poderão se aplicar a determinados SERVIÇOS, tais como 
condições para um evento, atividade ou promoção em particular, e esses termos adicionais 
serão divulgados em relação aos respectivos SERVIÇOS. 

9.4) Termos adicionais são complementares e considerados parte integrante destes 
TERMOS DE USO para os efeitos dos respectivos SERVIÇOS, e prevalecerão sobre 
estes TERMOS DE USO em caso de conflito com relação às matérias específicas das 
quais eles venham a tratar. 

9.5) O BUZUL poderá encerrar os SERVIÇOS a qualquer tempo, total ou parcialmente, 
ou mesmo apenas em relação a VOCÊ, ou, de modo geral, deixar de oferecer ou negar 
acesso aos SERVIÇOS ou a qualquer parte deles, a qualquer momento e por qualquer 
motivo, independente de prévio aviso ou notificação, sem que disso resulte qualquer 
direito ou obrigatoriedade de pagamento de indenizações. 

9.6) O BUZUL poderá alterar os TERMOS DE USO relativos aos SERVIÇOS a qualquer 
momento e os aditamentos entrarão em vigor quando o BUZUL fizer a postagem dos 
mesmos neste local. 



9.7) A continuidade do uso dos SERVIÇOS após o aditamento dos TERMOS DE USO 
representa seu consentimento em vincular-se às novas regras e condições. 

9.8) Quaisquer controvérsias decorrentes da aplicação dos presentes TERMOS DE USO 
serão dirimidas conforme as leis brasileiras, no foro da Comarca de Vitória/ES. 

 

 

Política de Privacidade 

O BUZUL respeita a privacidade de seus usuários e está empenhada em protegê-la. 

Esta Política de Privacidade tem como finalidade estabelecer as regras relativas à coleta, 
tratamento e utilização das informações fornecidas pelos usuários por meio do nosso site: 
www.marlimazulturismo.com.br ou do nosso aplicativo para dispositivos móveis (ambos 
denominados “Plataforma”). 

Em conjunto com os nossos Termos de Uso, bem como os demais documentos existentes 
na Plataforma, a Política de Privacidade estabelece as bases segundo as quais os dados 
pessoais que coletamos dos usuários serão processados pelo BUZUL. 

Leia com atenção todos os pontos subsequentes. Ao acessar nossa Plataforma e concluir 
seu cadastro, VOCÊ estará concordando integralmente com a Política de Privacidade aqui 
disposta. 

As informações coletadas em razão do uso da Plataforma poderão ser retidas, 
armazenadas, processadas, acessadas, usadas e compartilhadas em caráter sigiloso, nos 
termos da legislação aplicável. 

1. Dados dos usuários: coleta, tratamento e utilização 

1.1. O BUZUL recolhe dados pessoais dos usuários através de vários meios, como o 
cadastro de registro do usuário (“Perfil”) e métodos de autenticação de redes sociais como 
o Facebook. 

1.2. O envio de dados ao BUZUL pelos usuários implica concordância ao acesso a tais 
dados, em especial, mas não se limitando, a: (i) nome completo; (ii) foto identificadora; 
(iii) apelido; (iv) número de telefone; v) país de utilização; (vi) e-mail; (vii) senha de 
acesso; (viii) meios de pagamento; (ix) dados de viagens, como origem e destino, tempo 
de duração e avaliação da empresa que prestou o serviço de transporte coletivo privado. 

1.3. Os dados pessoais dos usuários serão inseridos em uma ficha padronizada pelo 
BUZUL, para que seja possível (i) manter uma adequada relação com o usuário; (ii) 
permitir o acesso ao serviço prestado pelo BUZUL (iii) prestar, gerenciar, administrar, 
ampliar e melhorar os serviços prestados por meio da Plataforma; (iv) atender 
adequadamente qualquer consulta ou solicitação de informação realizada pelo usuário e; 
(v) cumprir com a legislação aplicável que regula os serviços do BUZUL. 



1.4. A submissão de dados ao BUZUL pelo usuário é totalmente voluntária e o usuário 
entende que a falta de qualquer dos dados solicitados poderá afetar a qualidade do serviço 
ofertado pelo BUZUL ou mesmo impossibilitá-lo. 

1.5. A utilização da Plataforma também poderá ensejar a coleta de outras informações 
sobre dispositivos utilizados pelo usuário, como, por exemplo, informações de rede móvel 
e modelos de sistema operacional. 

1.6. Em razão da regulamentação do setor de transporte coletivo privado de passageiros 
na modalidade fretamento eventual, é obrigatório o envio do nome completo e de um 
documento de identidade do Usuário. Dessa forma, ao se cadastrar na Plataforma BUZUL 
e concordar com os Termos de Uso, o Usuário concorda com a divulgação desses dados 
à empresa que realizará o transporte. 

1.7. O BUZUL poderá registrar as atividades efetuadas pelo Usuário na Plataforma, por 
meio da coleta de informações como: (i) endereço IP do Usuário; (ii) ações efetuadas pelo 
Usuário na Plataforma; (iii) datas e horários de acesso à Plataforma. 

1.8. O BUZUL não divulgará, venderá ou alugará essas informações pessoais a terceiros, 
sem prévio consentimento do Usuário nesse sentido, ou conforme exigido por lei ou 
decisão judicial, salvo com relação às empresas prestadoras dos serviços de transporte 
coletivo privado, uma vez que as viagens realizadas por meio da Plataforma presumem o 
compartilhamento das informações necessárias ao serviço. 

1.9. As informações fornecidas ao BUZUL poderão ser utilizadas, de forma agregada, 
para a realização de análises, estudos ou melhorias do sistema. 

1.10. O Usuário se compromete a não informar seu login e senha a terceiros, 
responsabilizando-se integralmente pelo uso de sua conta e pelos dados fornecidos. 

1.11. A avaliação, pelos usuários dos serviços prestados será confidencial, mantendo-se 
anônima a identidade do avaliador. 

1.12. O cadastro do Usuário na Plataforma implica autorização para envio, pelo BUZUL, 
de correios eletrônicos e/ou mensagem SMS, e notificações por push e/ou em aplicativos, 
com conteúdo de natureza informativa e promocional estritamente relacionados ao 
serviço. 

2. Segurança dos dados pessoais dos usuários 

2.1. Embora o BUZUL cumpra com rigor todos os padrões de segurança para proteger as 
informações coletadas, infelizmente não há um método totalmente seguro de 
armazenamento eletrônico de dados. Dessa forma, apesar de todos os esforços do BUZUL 
com o intuito de proteger as informações coletadas, não é possível garantir segurança 
absoluta. 

3. Alterações na Política de Privacidade 

3.1. O BUZUL se reserva no direito de alterar esta Política de Privacidade, bem como 
qualquer outra política da Plataforma, a qualquer momento e ao seu exclusivo critério. As 



alterações entrarão em vigor no momento da respectiva publicação na Plataforma, e sendo 
que o uso desta depois da publicação implicará aceitação das alterações. Dessa forma, é 
recomendado que o usuário releia a Política de Privacidade sempre que acessar a 
Plataforma para se certificar de que aceita os termos propostos. 

3.2. Em caso de alterações substanciais na Política de Privacidade ou relativa à forma de 
uso dos dados dos usuários, o BUZUL promoverá esforços para dar publicidade às 
alterações, como, por exemplo, inserindo uma mensagem na Plataforma. 

4. Contato 

4.1. Caso o usuário pretenda obter mais esclarecimentos sobre nossa Política de 
Privacidade ou caso queira nos dar sua opinião sobre nossas práticas de privacidade ou 
sobre a forma de uso de seus dados pessoais, poderá entrar em contato conosco por meio 
do nosso canal de ajuda no endereço site www.marlimazulturismo.com.br 

5. Lei e foro aplicáveis 

5.1. Eventuais litígios referentes ao uso da Plataforma ou relativo à Política de 
Privacidade deverão ser submetidos ao Foro Central da Comarca da Capital do Estado do 
Espírito Santo, Brasil, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja, e será julgado conforme as leis da República Federativa do Brasil. 

 

 


