
 
PERGUNTAS & RESPOSTAS 

 
P: Quais são as informações obrigatórias que o cliente deve fornecer ao agente de viagens? 
R: Além dos documentos de identidade e do número de contato de emergência já solicitados, as novas 
informações obrigatórias solicitadas são: país, endereço, estado, cidade, cep, email e celular / telefone. 
 
 

P: Por que essas novas informações dos clientes são solicitadas e coletadas? 
R: Nosso compromisso é oferecer aos hóspedes experiências memoráveis, com uma análise cuidadosa da 
saúde e segurança de todos, passageiros e tripulantes. Portanto, para garantir a total conformidade com os 
protocolos de segurança em vigor e garantir que seus clientes estejam sempre acessíveis para problemas 
operacionais e de emergência, é absolutamente necessário que todos os campos obrigatórios sejam 
preenchidos. Esta informação também é absolutamente necessária para lidar com a atual situação de 
emergência. Agora que a Organização Mundial da Saúde aumentou seu nível de alerta global, decidimos 
fortalecer ainda mais as medidas de precaução aplicadas à nossa frota e em terra, a fim de garantir a máxima 
segurança para os hóspedes e tripulantes. 
 
 

P: O que acontece se essas informações não forem inseridas? 
R: Se essas informações não forem inseridas, não poderemos emitir o bilhete de viagem. 
 
 
 

P: Em que passo da reserva essas informações são solicitadas? 
R: A inserção de informações pode ocorrer antes e depois da confirmação da reserva. A falha na inserção de 
informações durante a reserva não é um bloqueador para a confirmação da mesma. 
 
 

P: Onde essas informações devem ser inseridas? 
R: Todas as informações necessárias para obter os bilhetes de viagem devem ser inseridas pela Agência em 
www.costaextra.com.br preenchendo todos os campos na seção "Dados Hóspedes" dentro da reserva. As 
informações também podem ser inseridas pelo próprio hóspede no site www.mycosta.com/pt na seção 
"Web Check-in". Mesmo neste último caso, a coleta de documentos de viagem só pode ser realizada na 
agência de viagens. 
 
 

P: Em quantos dias a partir da data da partida, essas informações devem ser inseridas? 
R: As informações devem ser inseridas pelo menos 30 dias antes da partida. 
 
 

P: Em caso de não inserção, será enviado um lembrete da Costa ou da Agência de Viagens? 
R: Sim, um ou mais e-mails de lembrete serão enviados, como já é o caso da falha na inserção do contato de 
emergência, documento de identidade e outros dados obrigatórios. 
Os métodos de entrada de dados são relatados na comunicação: 
• www.costaextra.com.br >> Menu de reservas >> Reservas >> Pesquisar reservas 
• www.mycosta.com/pt >> seção "Web Check-in" 

 

P: Como os dados do cliente serão processados? 
R: De acordo com o Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados (GDPR), as informações acima 
mencionadas não podem ser usadas por nós para nenhuma operação comercial com seus clientes. Portanto, 
o uso é limitado apenas a comunicações relacionadas ao cruzeiro reservado, informações de viagem, 
segurança e questões de emergência. Para cruzeiros europeus, essas informações são sistematicamente 
enviadas antes do embarque para a polícia, as alfândegas e as autoridades marítimas competentes, em 
conformidade com os regulamentos atuais. 

http://www.mycosta.com/pt

