TERMOS E CONDIÇÕES DO SITE WEB
O uso desta página de Internet, bem como dos serviços prestados através dela, implica a
compreensão e aceitação dos termos e condições a seguir, estipulados entre o usuário e JetSMART
Airlines, com domicílio na Avenida del Valle Sur 650, Sala 52, Cidade Empresarial, Huechuraba,
Santiago do Chile.
O uso desta página web, bem como dos serviços prestados através dela, é destinado a pessoas com
capacidade suficiente para celebrar contratos legalmente vinculantes, seja diretamente, ou com
autorização de um terceiro, com prévia autorização.
Antes de fazer uso desta página de Internet, pedimos ler as condições de uso e privacidade a seguir,
que regem este site Web. O acesso e uso desta página implicam a plena e expressa aceitação destes
termos e condições, especialmente para os fins referidos no art. 7o da Lei 13.709 da República
Federativa do Brasil. Caso os presentes termos e condições não sejam aceitos, favor abandonar esta
página de Internet.
Conteúdo e propriedade intelectual
A menos que de outra forma informado, os produtos e serviços que possam ser comercializados
através deste site somente estarão disponíveis nos territórios indicados na página. Toda a
publicidade contida no site Web se destina exclusivamente aos mercados correspondentes a tais
territórios.
Esta página de Internet e todos os seus conteúdos, incluindo fotografias, vídeos, folhetos, desenhos,
composições musicais, etc., estão protegidos por direitos autorais e são propriedade exclusiva de
JetSMART Airlines ou foram devidamente licenciados para seu uso na página.
As marcas comerciais incluídas neste site Web são protegidas nos territórios em que são
comercializadas. As etiquetas, os logotipos e os demais sinais distintivos incluídos neste site de
Internet são propriedade de JetSMART Airlines ou foram devidamente licenciados para seu uso na
página. Seu uso não autorizado é penalizado civil e criminalmente pelas leis do Estado do Chile e
demais jurisdições onde forem reconhecidos.
O usuário deste site de Internet reconhece os direitos existentes sobre os materiais incluídos na
página, bem como a titularidade de JetSMART Airlines sobre os mesmos. Qualquer uso dos materiais
incluídos na página é estritamente proibido sem a autorização prévia de JetSMART Airlines.
A informação contida nesta página de Internet é fornecida tal e como nela apresentada. Sem
prejuízo do estabelecido na legislação aplicável, JetSMART Airlines se exime de qualquer
responsabilidade e exclui qualquer tipo de garantia associada a esta página de Internet e seus
conteúdos, seja com relação ao funcionamento da páginas ou à informação nela contida, fornecida

por JetSMART Airlines, suas filiadas ou por terceiros, incluindo qualquer inexatidão ou omissão na
informação entregue por este site Web, ou com relação aos documentos nesta disponíveis.
Os conteúdos das páginas de Internet acessados mediante link a partir deste site Web são de
responsabilidade exclusiva de seus titulares. JetSMART Airlines não fiscaliza ou revisa o conteúdo
dos sites Web que estão vinculados a partir desta página de Internet. As opiniões expressadas ou o
material disposto em tais sites não são necessariamente compartilhados ou promovidos por
JetSMART Airlines e são de responsabilidade exclusiva dos terceiros a cargo destas páginas.
Privacidade
JetSMART Airlines se obriga a respeitar o disposto no Artigo 19 N° 4 da Constituição Política da
República do Chile e na Lei N° 19.628 sobre Proteção de Dados Pessoais. A JetSMART Airlines
também se compromete a respeitar as disposições das Leis no. 12.965 e 13.709, da República
Federativa do Brasil, sobre o uso da Internet e a Proteção de Dados Pessoais. Sem prejuízo do
anterior, ao acessar e/ou fazer uso sob qualquer forma que seja do site web, entende-se que o
usuário aceita e concorda expressamente com os termos e condições desta política de Privacidade,
que é incorporada e faz parte integrante dos Termos e Condições deste site web.
O usuário aceita expressamente o tratamento de seus dados pessoais de acordo com esta Política
de Privacidade. Consequentemente, a informação pessoal do usuário poderá ser processada e
armazenada, tanto no Chile quanto em outros países. Sem prejuízo do anterior, sua informação
pessoal não poderá ser revelada para fins que não sejam permitidos pela legislação aplicável.
JetSMART Airlines está autorizada a coletar toda a informação pessoal fornecida pelo usuário
através de sua plataforma tecnológica e a receber informação pessoal do usuário oriunda de outras
fontes, tais como sites de Internet associados a este site.
JetSMART Airlines está autorizada a coletar o endereço de correio eletrônico do usuário e utilizar e
mostrar seu nome completo e endereço de correio eletrônico para fins de notificações ao usuário e
a terceiros, bem como para se comunicar com o usuário, para fins tais como notificações e entrega
de informação relativa aos serviços oferecidos por JetSMART Airlines. O usuário poderá solicitar a
qualquer momento não receber mais comunicações e, para tanto, será providenciado o mecanismo
para anular a respectiva subscrição.
Em geral, a informação pessoal entregue pelo usuário se destinará a fornecer o serviço descrito no
site web e para melhorar a experiência do usuário, adaptando melhor suas características e
rendimento e para oferecer informação adicional, tais como promoções de nossos sócios e
anunciantes.
JetSMART Airlines poderá́ fornecer a informação pessoal de seus usuários a fornecedores que lhe
prestem serviços (sob estritas condições de confidencialidade e resguardo), para fornecer alguns

dos serviços e características disponíveis no site web e para permitir uma comunicação fluida com
os usuários.
JetSMART Airlines poderá divulgar a informação pessoal de seus usuários quando isto for necessário
para cumprir os regulamentos aplicados nos países onde opera, uma ordem legal ou judicial imposta
a JetSMART Airlines, incluindo a proteção e defesa de seus direitos ou de terceiros.
Funcionamento da página web
JetSMART Airlines não se responsabiliza por qualquer dano, perda ou prejuízo ao usuário causados
por falhas no funcionamento do site web, no servidor ou na Internet. Os usuários não poderão lhe
imputar qualquer responsabilidade, nem exigir qualquer pagamento por lucros cessantes em razão
de prejuízos resultantes de dificuldades técnicas ou falhas no software, nos sistemas ou na Internet.
JetSMART Airlines não garante o acesso e o uso continuado ou interrompido doa plataforma. O
sistema pode eventualmente não estar disponível em razão de dificuldades técnicas ou falhas de
Internet ou por qualquer outra circunstância alheia a JetSMART Airlines. Nestes casos, JetSMART
Airlines buscará restabelecê-lo com a maior brevidade possível, sem que por isso lhe possa ser
imputado qualquer tipo de responsabilidade.
Lei Aplicável
As leis aplicáveis ao presente documento serão as correspondentes ao território jurisdicional
relevante e, em sua ausência, as leis do Estado do Chile.
Modificação de termos e condições
JetSMART Airlines se reserva o direito de modificar estes termos e condições de tempos em tempos,
como considerar conveniente ou se adaptar aos novos regulamentos, e o uso continuado do site
significará sua aceitação a qualquer ajuste destes termos.
Proteção de Dados Pessoais
Em cumprimento à Resolução 14/2018 da AAIP, informa-se que a AGÊNCIA DE ACESSO À
INFORMAÇÃO pública, em seu caráter de Órgão de Controle da Lei N° 25.326, tem a atribuição de
atender as denúncias e reclamações que forem interpostas pelas pessoas atingidas em seus direitos
em razão de descumprimento das normas vigentes em matéria de proteção de dados pessoais.
O Art. 6° da Lei 25.326 diz: Quando são coletados dados pessoais, deverá se informar previamente
a seus titulares, de forma expressa e clara: a) A finalidade para a qual serão tratados e quem pode
ser seus destinatários ou tipo de destinatários; b) A existência do arquivo, registro, banco de dados,
eletrônico ou de qualquer outro tipo, de que se tratar e a identidade e domicílio de seu responsável;
c) O caráter obrigatório ou facultativo das respostas ao questionário que lhe é proposto, em especial
quanto aos dados referidos no artigo a seguir; d) As consequências de fornecer os dados, da

negativa em fazê-lo ou da inexatidão dos mesmos; e) A possibilidade do interessado de exercer os
direitos de acesso, retificação e supressão dos dados.
De acordo com a Lei nº 13.709 / 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD), da República
Federativa do Brasil, é de responsabilidade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados
implementar mecanismos simplificados, inclusive por meio eletrônico, para o registro de
reclamações sobre o processamento de dados pessoais não compatíveis com LGPD.
Santiago, 01 de Septiembre de 2019.
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