Jag har förstått följande villkor:
1. Om jag inte betalt i tid så kan min bokning annulleras utan föregående varning.
2. Om min bokning avbokats så betalar jag inte in den i efterskott, om jag ändå betalar avbokad
resa godkänner jag att arrangören får behålla betalningen utan att jag erhåller plats.
3. Vid avbokning återbetalas erlagd avgift endast mot uppvisande av giltigt läkarintyg.
Expeditionsavgiften är 110 kr.
4. Vid bokning av bilplats så har rätt storlek bokats, om bilen är för stor så lämnas den utanför
båten och jag hittar en p-plats och betalar den själv.
5. Jag har inte använt annat är resenärs riktiga namn, d.v.s. inga smeknamn.
6. Jag håller själv koll på eventuella ändringar av busstider, gällande tidtabell hittar jag på
https://www.vikingline.se/hitta-resa/tidtabeller-anslutningar/
7. Jag tar ej med några alkoholhaltiga drycker till incheckningen. Jag är heller inte berusad, utan
är medveten om att jag i så fall kan nekas tillträde till båten. Fullständiga regler finns på:
https://www.vikingline.se/min-bokning/bra-att-veta/sakerhet/
8. Jag har med giltig legitimation och är medveten om att jag inte har det kan jag nekas tillträde
till båten. Se https://www.vikingline.se/min-bokning/bra-att-veta/id-handlingar-pass-visum/
9. Resenär är över 19 år då denne går ombord, alternativt följer målsman med (mor, far samt
mor och farförälder räknas INGEN ANNAN).
10. Jag är medveten om att de personuppgifter jag lämnat vid bokningen kommer att sparas tills
kryssningen har gått. Därefter kan jag få uppgifterna anonymiserade eller raderade om jag så
önskar. Uppgifterna kommer även att delas ut till July Morning Records AB och Viking Line
AB.
11. Jag kan även välja att låta arrangören spara mina uppgifter för framtida bokningar.
För att få erbjudanden och utskick krävs ett ytterligare separat godkännande. Jag har rätt att
återkalla dessa medgivanden när jag önskar.
För att få uppgifter eller medgivande borttagna så meddelar jag det till Tuna Trafik AB på
016- 542 88 80 vardagar mellan 09.00-12.00 eller på rockatsea@tunatrafik.se
Se även https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/ för mer information om
mina rättigheter enlig GDPR.

