TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM
MENORES DE IDADE

_______________________________________________________________,
idade,

neste

ato

devidamente

representado

por

seu

(sua)

menor

responsável

____________________________________________________________,

de
legal,

portador

da

Cédula de identidade RG nº._________________________, inscrito no CPF/MF sob nº
_______________________________,

residente

___________________________________________,

nº.

à
_________,

Av/Rua
município

de

________________________________, doravante denominado “AUTORIZANTE”. AUTORIZO
o uso de minha Imagem, Nome e Voz, em todo e qualquer material entre fotos, documentos e
outros meios de comunicação, para campanhas promocionais e institucionais ELEKTRO
REDES S.A, com sede na Rua Ary Antenor de Souza, nº 321, Campinas - São Paulo CEP
13053-024, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 023.282.80/0001-97, sejam essas destinadas à
divulgação ao público em geral e/ou apenas para uso da ELEKTRO, e desde que não haja
desvirtuamento da sua finalidade.
1.1. Constitui objeto da presente AUTORIZAÇÃO o uso e gozo da Imagem, Nome e/ou Voz
pessoal do (a) AUTORIZANTE, com base na no inciso X, art. 5º, da Constituição Federal, Lei
9.610/98 e art. 20, da Lei 10.406/02. A presente AUTORIZAÇÃO abrange a exploração de
imagem do todo ou parte do corpo do (a) AUTORIZANTE, isoladamente ou em conjunto com
outros indivíduos ou paisagens, contendo ou não fala de texto.
1.2. A presente AUTORIZAÇÃO é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da Imagem,
Nome e Voz do (a) AUTORIZANTE em todo território nacional e no exterior, sob qualquer
forma e meios, tais como: (I) folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo); (II) folder de
apresentação; (III) anúncios em revistas e jornais em geral; (IV) home Page; (V) internet
(facebook, instagram, twitter e assemelhados); (VI) cartazes; e (VII) mídia eletrônica (painéis,
vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para rádio), entre outros.
1.3.

A divulgação realizada pela ELEKTRO usando Imagem, Nome e/ou voz do (a)

AUTORIZANTE, se dá para a veiculação das atividades empresariais prestadas pelo Grupo
Neoenergia.

1.4. A AUTORIZAÇÃO, a título gratuito, de uso de Imagem pessoal, contendo ou não Voz, se
dará através de multi meios, emitidas em período indeterminado, 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 autorais da
ELEKTRO ou a qualquer sociedade pertencente ao Grupo Econômico do qual faz parte.

1.5. Todo o direto autoral relativo ao conteúdo editorial (textos, falas, jobs, músicas), contendo
a Imagem, Nome ou Voz do (a) AUTORIZANTE, aplicado nas campanhas de comunicação da
ELEKTRO, será de exclusividade patrimonial desta última.

1.6. A presente AUTORIZAÇÃO, que se faz firme, é concedida a título não oneroso, sem
qualquer limitação quanto ao tempo, território e forma de divulgação e será respeitada pelo (a)
AUTORIZANTE e seus sucessores.

1.7. Declaro, ainda, que este documento visa registrar a minha manifestação livre, informada e
inequívoca e concordância com o tratamento dos dados pessoais do menor acima qualificado,
em conformidade com o Aviso de Privacidade no site desta distribuidora 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 ELEKTRO, CNPJ nº 023.282.80/0001-97, com sede na Rua Ary
Antenor de Souza, nº 321, Campinas - São Paulo, CEP 13053-024, podendo a ELEKTRO
tomar decisões referentes ao tratamento de 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.

1.8. Declaro que li e entendi as informações fornecidas no Aviso de Privacidade no site desta
distribuidora

no

seguinte

endereço

https://www.elektro.com.br/sobre-a-elektro/aviso-de-

privacidade-eventos, bem como os direitos e obrigações nele reconhecidos, informando, ainda,
que uma via do referido aviso me foi entregue pela ELEKTRO.
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 à minha imagem ou a qualquer outro, e
assino a presente autorização em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das
testemunhas abaixo assinadas.

_____________________, ______ de __________________ de _________
___________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL
Nome da criança:______________________________________________
Por seu Responsável Legal:______________________________________
Telefone p/ contato:____________________________________________

