AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DE VOZ DE MENOR DE IDADE

O representante legal do(a) menor __________________________________________,
Sr.(a) ________________________________________________________________,
Cart. Ident. RG nº_____________________, CPF nº __________________________,
abaixo assinado(a), AUTORIZA o Centro Espirita União do Vegetal, CNPJ n.
____________________________________, a utilizar imagem e voz do menor acima
nominado, em caráter gratuito, para reprodução em fotografias, livros, jornais,
periódicos, cartazes, folhetos, e-mails, DVDs, CD.ROMs, pendrives, ou qualquer outro
suporte conhecido ou por vir, tangíveis e intangíveis, de circulação restrita ou não ao
âmbito da Sede Geral e dos Núcleos do Centro Espirita Beneficente União do Vegetal,
sediados no Brasil e no exterior.
A presente autorização poderá ser revogada a qualquer tempo, respeitando-se e não
alcançando a autorização de utilização do material colhido e arquivado anteriormente
e/ou já distribuído, mesmo que ainda não divulgado, mediante simples pedido por
escrito, com registro de recebimento pela instituição previamente autorizada.

Para que surta os efeitos legais, assinam em sinal da verdade a presente
autorização de uso de imagem e som do menor representado, o seu representante legal, e
o representante legal ou preposto da Sede/Núcleo que recebe a presente autorização, em
duas vias de igual teor e forma, sem a necessidade de reconhecimento de firma.

____________________ , ____ de ________________ de _______

________________________________________
Representante legal do menor

________________________________________________
Representante legal ou preposto da Sede/Núcleo

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM, SOM DE VOZ E NOME

Eu, abaixo assinado e identificado, autorizo o uso de minha imagem,
som da minha voz e nome e, além de todo e qualquer material entre fotos e
documentos por mim apresentados, para compor o vídeo para participar no
GGGG. E que estas sejam destinadas à divulgação ao público em geral e/ou
para formação de acervo.
A presente autorização abrange os usos acima indicados tanto em
mídia impressa (livros, catálogos, revista, jornal, entre outros) como
também em mídia eletrônica (programas de rádio, podcasts, vídeos e filmes
para televisão aberta e/ou fechada, documentários para cinema ou
televisão, entre outros), Internet, Banco de Dados Informatizado
Multimídia, “home video”, DVD (“digital video disc”), suportes de
computação gráfica em geral e/ou divulgação científica de pesquisas e
relatórios para arquivamento e formação de acervo sem qualquer ônus a
UDV ou terceiros por esses expressamente autorizados, que poderão utilizálos em todo e qualquer projeto da respectiva mostra em todo território
nacional e no exterior.
Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o
uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos
conexos a minha imagem ou som de voz, ou a qualquer outro, e assino a
presente autorização.
__________, ____ de __________ de 2019.
___________________________________________
Assinatura
Nome:
Endereço:
Cidade:
RG Nº:
CPF Nº:
Telefone para contato:

