DECLARAÇÃO DE EXPLORAÇÃO E USO DE IMAGEM E/OU VOZ PESSOAL
PARA FINS DE PUBLICAÇÕES e CAMPANHAS INSTITUCIONAIS

Eu, _______________________________________________________, inscrito no CPF/MF
sob o nº_________________ , portador da cédula de identidade ________________, residente
à rua ______________________________________________na cidade _________________,
doravante simplesmente denominado CEDENTE, declaro, para todos os fins de fato e de
direito, concordar com os termos abaixo:

I - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto do presente Termo, a cessão, pelo CEDENTE, em favor da ELEKTRO,
doravante denominada simplesmente CESSIONÁRIA, do uso e gozo de sua Imagem e/ou Voz
pessoal, com base na Constituição Federal – art. 5o. X, Lei 9.610/98, e Lei 10.406/02. A
presente cessão abrange a exploração de imagem do todo ou parte do corpo da CEDENTE,
isoladamente ou em conjunto com outros indivíduos ou paisagens.
1.2 A divulgação realizada pela CESSIONÁRIA usando imagem pessoal e/ou voz da
CEDENTE, se dá para a veiculação das atividades empresariais prestadas pelo Grupo
Neoenergia.
1.3. A cessão, exploração e uso, a título gratuito, de imagem pessoal, contendo ou não voz, se
dará através de fotos e/ou gravações, as quais poderão ser veiculadas em qualquer meio de
divulgação/campanha, podendo ser usada em qualquer medida e ainda veiculada em conjunto
com outras imagens e/ou marcas ou direitos autorias da CESSIONÁRIA ou a qualquer
sociedade pertencente ao Grupo Econômico do qual faz parte.

II. DAS OBRIGAÇÕES
2.1. A CEDENTE, neste ato, autoriza a veiculação e exibição de sua imagem, contendo ou não
fala de texto (voz), isolada ou no conjunto com outras pessoas, com ou sem a vinculação das
marcas ou direitos autorais da CESSIONÁRIA e/ou de suas sociedades, em veículos de
comunicação/mídias: impressa, falada, visual, virtual, televisiva, radio, internet e/ou afins.
2.2. O uso dos produtos contendo a imagem e/ou voz da CEDENTE poderá ser veiculado em
qualquer mídia nacional, em qualquer horário e ainda em qualquer evento/feira, incluindo a
circulação de fita / cd rom ou similar/portfólio, banner /outdoor e afins.

2.3. Todo o direto autoral relativo ao conteúdo editorial (textos, falas, jobs, músicas), contendo
a imagem ou voz do CEDENTE, aplicado nas campanhas de comunicação da CESSIONÁRIA,
será de exclusividade patrimonial desta última.
2.4. A CEDENTE reconhece que, em decorrência deste instrumento, sob hipótese alguma
poderá ser presumida a existência de vínculo empregatício ou obrigações de caráter trabalhista
e/ou previdenciárias com a CESSIONÁRIA.

III. DOS DADOS PESSOAIS
3.1. Declaro, ainda, que este documento visa registrar a minha manifestação livre, informada e
inequívoca e concordância com o tratamento de meus dados pessoais, em conformidade com
o Aviso de Privacidade disponível no site desta cessionária no seguinte endereço eletrônico
https://www.elektro.com.br/sobre-a-elektro/aviso-de-privacidade-eventos e a Lei nº 13.709/2018
(“LGPD”), pela CESSIONÁRIA, inscrita no CNPJ nº 02.328.280/0001-97, com sede Rua Ary
Antenor de Souza, nº 321, cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 02.328.280/000197 podendo a CESSIONÁRIA tomar

decisões referentes ao tratamento de meus dados

pessoais, bem como realizar o tratamento de tais dados, envolvendo operações como as que
se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução,
transmissão,

distribuição,

processamento,

arquivamento,

armazenamento,

eliminação,

avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou
extração.

3.2. Declaro que li e entendi as informações fornecidas no Aviso de Privacidade disponível no
site desta cessionária no seguinte endereço eletrônico https://www.elektro.com.br/sobre-aelektro/aviso-de-privacidade-eventos, bem como os direitos e obrigações nele reconhecidos,
informando, ainda, que uma via do referido aviso me foi entregue pela CESSIONÁRIA.

________________, _____ de ____________________ de _________

CEDENTE:

__________________________________________

