
Termo de autorização de uso de imagem e voz

Eu__________________________________________________________________

declaro ser o encarregado de educação do
aluno_______________________________

______________________________________________________________________
e como tal o autorizo a participar nos eventos a que seja convidado, no âmbito do
concurso «AO REDOR DA IBERO-AMÉRICA 2021», assim como a ser fotografado ou
filmado nestas ocasiões. 

e declaramos: 

1. Que fomos informados e que damos nosso expresso consentimento à VEOLIA Portugal, S.A., e à Organização
de Estados Iberoamericanos (NIF: 515062340), assim como às suas filiais, escritórios, agências de publicidade,
associados e patrocinadores (os “Autorizados”), para recolher (nos termos dos artigos) e utilizar o nome, imagem,
voz, depoimentos e citações do Participante gratuitamente na forma e pelos meios de comunicação que considerem
adequados, a seu exclusivo critério, sem qualquer tipo de limitação territorial ou temporal, em qualquer das
campanhas publicitárias e/ou institucionais e/ou de comunicação relacionadas com a campanha “AO REDOR DA
IBERO-AMÉRICA 2021” ou em ligação com qualquer dos Autorizados indistintamente. A referida utilização inclui,
mas não se limita a, publicidade gráfica, rádio, televisão, cinematográfica e/ou comunicação, e-mails e publicidade
na Internet, bem como em eventos e apresentações. Fica expressamente declarado que a autorização acima
descrita inclui o poder discricionário dos Autorizados para editar as declarações testemunhais do Participante e usar
a sua voz e/ou imagem - com recurso a fotomontagens, sobreimpressões e outros acessórios artísticos e
publicitários que os Autorizados considerem conveniente a seu exclusivo critério -, para satisfação exclusiva dos
Autorizados, sem com isso alterar o seu conteúdo e intenção original.

2. Que os Autorizados reconhecem que serão os titulares exclusivos para todo o mundo dos direitos patrimoniais,
de imagem e de propriedade intelectual decorrentes das fotografias e filmagens do Participante anteriormente
referido, incluindo, sem limitação, os direitos de autor e as vantagens da sua participação. Da mesma forma,
renunciam expressamente a qualquer direito de fiscalização ou aprovação do material resultante ou dos usos que
dele sejam feitos, renunciando expressamente a formular reclamações de qualquer espécie contra qualquer dos
Autorizados que possam surgir em decorrência ou por ocasião da participação do Participante e os direitos aqui
atribuídos e autorizados nos termos indicados.

3. Que cedemos e transferimos exclusiva e perpetuamente, de forma irrevogável, a título gratuito, aos Autorizados o
conjunto de projetos, autorizando a divulgação dos referidos projetos nos media e na forma de exibição que os
Autorizados considerem conveniente, isoladamente e/ou combinada com outras obras, fotografias, anexos,
fotomontagens e/ou desenhos, sem qualquer tipo de limitação ou restrição territorial de qualquer natureza. A
autorização acima descrita inclui a utilização dos projetos nos mesmos termos previstos no ponto 1, podendo os
Autorizados também alterar, modificar, ceder, distribuir e/ou dispor dos projetos a seu exclusivo critério e
conveniência, sem qualquer tipo de autorização do Participante ou dos assinantes ou consideração a eles por
qualquer motivo.

4. Que esta autorização de utilização não se opõe de forma alguma a qualquer compromisso corrente que possa ter
sido incorrido pelo Participante ou pelos subscritores, exonerando os Autorizados de qualquer obrigação e/ou
responsabilidade a este respeito.

5. Que, relativamente à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à
livre circulação desses dados, assim como demais disposições estabelecidas nesses dispositivos legais, os dados
facilitados pelos alunos ou seu representante/Tutor Legal, incluindo fotografia e vídeo, serão de responsabilidade
dos Autorizados e serão tratados com a finalidade de processar esses dados pessoais para fins institucionais, de
acordo com o estabelecido na legislação vigente em matéria de proteção de dados, o Regulamento (EU) 2016/679
do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Abril de 2016 (RGPD) e na Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto.



6. Que, sendo este um Prémio de âmbito regional, promovido por organizações que, pela sua natureza, têm redes
sociais localizadas fora do Espaço Económico Europeu, (EEE) tomo boa nota e aceito que os Autorizados também
possam utilizar serviços de subcontratantes nessas geografias, em países que oferecem um nível adequado de
proteção com empresas aderentes ao Privacy Shield-EEUU (Google Drive, Mailchimp), tendo subscrito
contratos que salvaguardam a segurança dos dados de caráter pessoal nos termos estabelecidos na normativa
europeia.

.................................................................................................................................................. tutor(es) de
Nome e apelido do encarregado de educação

.....................................................................................................................................................................

Nome e apelido do aluno participante 

Assinatura ..................................................................................................................................

Local:

Data:


