TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM DE PESSOA FOTOGRAFADA

Eu, ___________________________________________, portador(a) da Cédula de
Identidade

RG

nº

__________________,

inscrito(a)

no

CPF/MF

sob

o

nº_____________________, residente na Rua/Av. ___________________ nº ____, no
município de ________________/_____, autorizo expressamente o uso de fração da minha
imagem, em caráter definitivo, exclusivo e gratuito, por prazo indeterminado, pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac, Administração Regional no Estado de São
Paulo, por meio de sua Unidade Presidente Prudente, inscrita no CNPJ/MF sob nº
03.709.814/0023-01, com sede no município de Presidente Prudente, Estado de São Paulo,
na Av. Manoel Goulart, nº 2881, doravante denominado “Senac”, e pela Associação dos
Lojistas do Prudenshopping, inscrita no CNPJ/MF sob nº 57 324.709/0001-60, com sede no
município de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, na Av. Manoel Goulart, 2400,
doravante denominado “Prudenshopping”, captada na fotografia produzida pelo(a)
participante _____________________________________, para exposição e/ou inserção
em catálogo fotográfico comemorativo ao Concurso Cultural Fotográfico “Presidente
Prudente, Fotografando sua História”, em caso de foto classificada.

A presente autorização é concedida ao Senac e ao Prudenshopping a título gratuito,
abrangendo inclusive a licença a terceiros, de forma direta ou indireta, bem como a inserção
em materiais de divulgação interna e externa, inclusive em mídias eletrônicas e outras que
existam ou venham a existir no futuro, para veiculação/distribuição em território nacional e
internacional, por prazo indeterminado.

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 contraprestação.

_______________,_____de________________ de 20__.

Assinatura:____________________________________

Telefone para contato: (___) ______________________

E-mail:_______________________

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM, MARCA, ESTABELECIMENTO
COMERCIAL E NOME EMPRESARIAL

Eu, ___________________________________________, portador(a) da Cédula de
Identidade

RG

nº

__________________,

nº_____________________,

inscrito(a)

representante

no

legal

CPF/MF

sob

o

da

empresa

__________________________, razão social ______________________________, nome
de

fantasia

_____________________,

inscrita

no

CNPJ/MF

sob

nº

_______________________, localizada na Rua/Av. ___________________ nº ____, no
município de ________________/_____, autorizo expressamente o uso da marca
__________________, da imagem e do nome empresarial do meu estabelecimento
comercial, em caráter gratuito, definitivo e exclusivo, por prazo indeterminado, pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac, Administração Regional no Estado de São
Paulo, por meio de sua Unidade Presidente Prudente, inscrita no CNPJ/MF sob nº
03.709.814/0023-01, com sede no município de Presidente Prudente, Estado de São Paulo,
na Av. Manoel Goulart, nº 2881, doravante denominado “Senac”, e pela Associação dos
Lojistas do Prudenshopping, inscrita no CNPJ/MF sob nº 57 324.709/0001-60, com sede no
município de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, na Av. Manoel Goulart, 2400,
doravante denominado “Prudenshopping”, captada na fotografia produzida pelo(a)
participante ______________________________________, para exposição e/ou inserção
em catálogo fotográfico comemorativo ao Concurso Cultural Fotográfico “Presidente
Prudente, Fotografando sua História”, em caso de foto classificada.

A presente autorização é concedida ao Senac e ao Prudenshopping a título gratuito,
abrangendo inclusive a licença a terceiros, de forma direta ou indireta, bem como a inserção
em materiais de divulgação interna e externa, inclusive em mídias eletrônicas e outras que
existam ou venham a existir no futuro, para veiculação/distribuição em território nacional e
internacional, por prazo indeterminado.

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 contraprestação.

_______________,_____de________________ de 20__.

Assinatura:____________________________________

Telefone para contato: (___) _____________________
E-mail:_______________________________________

