Reisorganisaties
Het Department of Veterans’ Affairs (DVA) [ministerie van veteranenzaken] houdt
sectorspecifieke briefings met reisorganisaties in Australië en in het buitenland. Tijdens deze
briefings geeft het ministerie gedetailleerde informatie over de buitenlandse herdenkingen.
Het ministerie geeft ook per e-mail specifieke informatie aan reisorganisaties Als u eigenaar
bent van een reisorganisatie of reizen naar een buitenlandse herdenking organiseert, stuur dan
uw contactgegevens naar overseascommemorations@dva.gov.au.

Touroperators – Voorwaarden en Condities
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U krijgt deze voorwaarden en condities omdat u aangegeven heeft dat u een
touroperator bent die in naam van een of meer klanten aanvraag doet voor
bezoekerspasjes voor een of meer herdenkingsdiensten.
Met het oog op de mogelijkheid een aanvraag/aanvragen ten behoeve van uw
klanten te doen, stemt u erin toe gebonden te zijn en zich te schikken in de
voorwaarden en condities die in dit document worden uiteengezet.
In deze voorwaarden en condities, omvatten de termen ‘u’ en ‘uw’ elke persoon,
onderneming of ander wettige persoon die een bedrijf heeft dat aanvragen doet
voor bezoekerspasjes in naam van een of meer klanten. Tenzij een andere
intentie zich voordoet, hebben voorwaarden in dit document dezelfde betekenis
als deze voorwaarden hebben als ze gebruikt worden in de Voorwaarden en
Condities van Bezoekerspasjes, en de regels voor interpretatie die beschreven
worden in clausule 3 van de Voorwaarden en Condities voor Bezoekerspasjes
gelden voor de interpretatie van deze voorwaarden en condities.
De Australische Regering kan u verzoeken bewijs te geven dat:
a. u de klant of hun wettelijke voogd heeft voorzien van een kopie van de
Voorwaarden en Condities voor Bezoekerspasjes en het Privacybeleid voor
Buitenlandse Herdenkingsdiensten (die verkrijgbaar zijn op
www.dva.gov.au/overseescommemorations of door 1300 364 002 te bellen.
b. u door de klant of hun wettelijke voogd schriftelijke autorisatie hebt
gekregen om in naam van hen een bezoekerspasje aan te vragen (in de vorm
van een e-mail, een brief, of een door u aangegeven schriftelijke vorm); en
c. u schriftelijke erkenning van de klant of de wettelijke voogd heeft gekregen
(in de vorm van een e-mail, een brief of een door u aangegeven schriftelijke
vorm) dat u hen heeft voorzien van een kopie van de Voorwaarden en
Condities voor Bezoekerspasjes en het Privacybeleid voor de Buitenlandse
Herdenkingsdiensten, dat zij die documenten gelezen en begrepen hebben
en akkoord gaan met de Voorwaarden en Condities voor Bezoekerspasjes
en in het bijzonder met de clausules over wettelijke aansprakelijkeid en
toestemmingsverklaring privacy.
U erkent en gaat ermee akkoord dat de Australische Regering u kan vragen een
bewijs te geven van de zaken die aangegeven worden in bovenstaande clausule
4, en dat uitstel of falen van uw kant om dat bewijs te geven kan resulteren in
een uitstel of weigering van de aanvraag die door u in naam van uw klanten
gemaakt is.
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U staat garant en verklaart dat de informatie die u geeft bij het maken van een
applicatie in naam van een klant naar uw beste weten en geloof waar en correct
is. Een bezoekerspasje dat is uitgegeven op basis van onnauwkeurige en
incomplete informatie kan worden geannuleerd door de Australische regering
overeenkomstig de Voorwaarden en Condities van Bezoekerspasjes.
De Australische Regering zal bezoekerspasjes aan uw klanten uitgeven in
overeenstemming met de Bezoekerspasjes Allocatieregels zoals aangegeven in
Bijlage A van de Voorwaarden en Condities van het Bezoekerspasje. Een
bezoekerspasje dat uitgegeven is als gevolg van een aanvraag die door u in naam
van een klant gemaakt is, is eigendom van die klant en niet van u.
Elke employé, aannemer of agent van u, die wenst of verzocht wordt een
herdenkingsdienst bij te wonen, moet een aanvraag doen voor een
bezoekerspasje en dit moet aan hen worden uitgegeven.
U gaat ermee akkoord dat de Australische Regering door u bij een
Herdenkingsdienst niet aansprakelijk zal worden gehouden voor verlies, schade,
onkosten (inclusief persoonlijke verwondingen, schade aan eigendommen of
winstverlies) die geleden, opgelopen, of opgelopen kunnen worden wegens, of
met betrekking tot aanwezigheid, of verwachte aanwezigheid van een persoon.
Onder geen omstandigheid zal de Australische Regering aansprakelijk zijn voor
te voorziene of niet te voorziene, direct of indirect verlies of schade in enige
vorm. Dit houdt ook in verlies, schade of onkosten dat door u opgelopen wordt
of opgelopen kan worden als gevolg van een annulering, verandering of uitstel
van een Herdenkingsdienst, of intrekking van een of meer bezoekerspasjes.
De Australische Regering accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor
technische storingen, defecten of andere problemen die e-mail storingen als
gevolg kan hebben of waardoor aanvragen niet goed opgenomen of ontvangen
kunnen worden.
Deze voorwaarden en condities, zowel als alle disputen die hiervan het gevolg
zijn of hiermee in verband staan, worden bepaald door de wetten van de
Australian Capital Territory (territorium van de Australische hoofdstad) en de
rechtbanken van dit territorium zullen non-exclusieve jurisdictie hebben om een
besluit te nemen betreffende zaken die voortkomen uit deze voorwaarden en
condities.
De Australische Regering zal alle persoonlijke informatie beheren die van u
verzameld wordt in overeenstemming met haar Privacybeleid voor Buitenlandse
Herdenkingsdiensten. U geeft toestemming aan het DVA (ministerie van
veteranenzaken) de persoonlijke informatie te gebruiken en te onthullen, dat
gegeven is met als doel (Purposes) geschiktheid vast te stellen voor het
bijwonen van herdenkingsdiensten, een toegangspasje uit te geven, en of u
succesvol bent een pasje te bemachtigen waardoor u een herdenkingsdienst mag
bijwonen, in verband met de herdenkingsdiensten en management van het
evenement. Dit kan inhouden dat uw informatie gedeeld wordt met personen die
betrokken zijn met de organisatie en management van het evenement en dat uw
informatie onthuld wordt aan relevante regeringsinstanties (binnenlands en
buitenlands, federaal en staat) inclusief politie en veiligheidsinstanties. Door
informatie te delen geeft u toestemming aan relevante regeringsinstanties die dit
in relatie met u kunnen bewaren om de ‘Purposes’ te bevorderen.
U erkent dat ontvangers van uw persoonlijke informatie die zich buiten Australië
bevinden, zich misschien niet houden aan privacy wetten zoals de Australische
Privacybeginselen en dat, als een gevolg van het geven van deze toestemming

DVA (ministerie voor veteranenzaken) niet genoodzaakt is om stappen te
ondernemen om vast te stellen dat de buitenlandse ontvanger zich houdt aan de
Australische Privacybeginselen en niet aansprakelijk is voor activiteiten of
praktijken van buitenlandse ontvangers die niet consistent zijn met de
Australische Privacybeginselen.
14. DVA (ministerie voor veteranenzaken) tracht de buitenlandse ontvanger te
verzoeken persoonlijke informatie in overeenstemming met de Australische
Privacybeginselen te behandelen.

