TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS SOBRE OBRAS FOTOGRÁFICAS

Pelo presente Termo de Cessão de Direitos Autorais e tendo em vista o disposto na Lei Federal
nº 9.610, de 19/12/1998, autorizo e efetivo a cessão e transferência de direitos autorais, a partir
desta data de postagem e isento de qualquer ônus, da fotografia ora postada nas redes sociais
Facebook e Instagram sob as “hashtags” #oqueeuvejonomeumundo ou #igualdaderacialacirp,
podendo a ACIRP utilizá-la nas condições aqui previstas, tantas vezes quantas se fizerem
necessárias para o escopo do concurso.
Declaro ainda que: a) A(s) fotografia(s) acima referenciada(s) é(são) de minha legítima e
exclusiva autoria e não viola(m) e não infringe(m) qualquer direito autoral existente, pelo qual
me responsabilizo totalmente; b) Autorizo a publicação e demais uso da(s) fotografia(s) acima
referenciada(s) em versão impressa e eletrônica da obra, e concedo à ACIRP plenos direitos em
todo o território nacional e estrangeiro para escolha do editor, de reprodução, de divulgação,
de tiragem, de formato e o que for necessário. c) Concedo à ACIRP por tempo ilimitado, em todo
o território nacional e estrangeiro, todos os direitos da fotografia acima referenciada para
publicação, comercialização, impressão, reimpressão, atualização, exibição, reprodução,
tradução, distribuição, transmissão, apresentação, usar em exposição, difusão e comunicação
da obra ao público, por qualquer formato ou meio, diretamente ou por meio de terceiros, sem
necessidade de ser mantido o crédito do autor, sem que isso implique direito à percepção de
qualquer valor, inclusive a título de direitos autorais e eventuais indenizações.
Caso seja necessário para as finalidades mencionadas neste termo, observados os princípios e
as garantias estabelecidas pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD), fica a ACIRP autorizada, na condição
de controladora dos dados pessoais por mim fornecidos, a tomar decisões referentes ao
tratamento destes dados, bem como a realizar o tratamento deles, para todos os fins
necessários à realização e condução do concurso, inclusive com o compartilhamento dos dados
com outros agentes de tratamento de dados.
Esta autorização é válida para a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO (ACIRP), sendo certo que esta poderá transferi-la a terceiros parceiros, sem minha
consulta prévia, valendo este termo como expressa autorização.
Ao consentir, declaro que li e concordei com todos os termos aqui constantes sem qualquer
ressalva.

