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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO GERAL DE IMAGEM
Eu, _________________________________________________, nacionalidade ________________, estado
civil _________________, portador do documento nº.__________________, válido em território nacional, e
inscrito no CPF/MF sob nº _____________________________________, residente e domiciliado na Av./Rua
___________________________________, nº. __________, na cidade de ___________________________,
estado _____________________,

DECLARO que é de meu conhecimento que a Fundação Parque

Tecnológico Itaipu - Brasil utiliza sistema de monitoramento interno com filmagem e gravação de imagens
através de câmeras, nas dependências da instituição; e que tenho conhecimento de onde as câmeras estão
instaladas e que as mesmas estão identificadas por placas nas edificações. Sendo ainda de meu conhecimento
que em eventos/cursos e palestras a Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil realiza a capitação de
imagens, seja fotografia, filmagem ou outros, para os mesmos fins abaixo.
E AUTORIZO o uso de meu nome e imagem em todo e qualquer material dentre imagens de vídeo, gravações
de voz, fotos e documentos, para serem utilizados em fins de segurança, comerciais, jornalísticos, culturais, e
institucionais internos ou externos da FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU – BRASIL e da ITAIPU
BINACIONAL.
A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso de meu nome e imagem acima
mencionados em todo território nacional e no exterior, das seguintes formas: (I) outdoor; (II) folhetos em geral
(encartes, mala direta, catálogo, etc.); (III) folder de apresentação; (IV) anúncios em revistas e jornais em geral;
(V) home page; (VI) cartazes; (VII) back-light; (VIII) mídia eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema,
programa para rádio, entre outros) entre outros documentos institucionais.
Fica ainda autorizada, de livre e espontânea vontade, para os mesmos fins, a cessão de direitos de veiculação
de meu nome e imagem, não recebendo, para tanto, qualquer tipo de remuneração.
Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo gratuitamente o uso dos mesmos sem que
nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro.
Foz do Iguaçu, Paraná. ______ de _______________________ de __________.

________________________________________________________
(assinatura)

FESTIVAL CAPIVARA – NÚMERO ______/______

