DANONE NATIONS CUP
AUTORIZAÇÃO E LICENÇA PARA USO DE IMAGEM, VOZ E PERFORMANCE

EU, _____________________________________________, brasileiro(a), com domicílio em
____________________________________________________, cédula de identidade RG nº
_____________________, emitida por __________, inscrito (a) no CPF/MF sob o nº
_____________________, na qualidade de representante legal do menor de idade
_____________________________________________,

brasileiro(a),

com

domicílio

em

____________________________________________________, cédula de identidade RG nº
_____________________,

emitida

por

______________________

(“Menor”),

concedo

autorização para participação do Menor no evento denominado DANONE NATIONS CUP
(“Evento”), bem como licença à DANONE LTDA – Divisão de Iogurtes (“Danone”), pessoa
jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.643.315/0001-52, com
sede na Avenida Paulista, n° 2300, 21º - Conjunto 211 – Edifício São Luis Gonzaga, Cerqueira
Cesar – São Paulo / SP 01310-300, Brasil, de forma definitiva, para filmar, fotografar, obter,
armazenar, gravar, fixar e captar em qualquer formato e em qualquer mídia, no todo ou em parte,
por si ou por meio de terceiros, o retrato, voz, imagem, performance e interpretação do Menor,
para o uso em campanha publicitária em nome da DANONE e seus produtos, tudo no âmbito do
conteúdo acima citado.
Declaro que o Menor está em pleno gozo de sua saúde mental e física, bem como apto a
participar do Evento, e que, ainda, conheço, aceito e concordo com todos os riscos inerentes à
sua participação, me responsabilizando por todo e qualquer incidente e/ou acidente que possa
vir a ocorrer.
Também concedo uma licença à DANONE para usar, divulgar, reproduzir, comunicar, difundir,
distribuir, transmitir, imprimir, exibir e publicar, sob qualquer forma ou por qualquer via ou meio,
por si ou por meio de terceiros, os referidos retratos, voz, imagens, performances e
interpretações, assim como o nome do representado, de forma ampla e ilimitada, e pelo prazo
de 5 (cinco) anos a partir da primeira publicação, a fim de que a DANONE e/ou terceiros por ela
designados veicule o programa, sem limitação geográfica, em formato audiovisual, sonoro,
televisivo e/ou digital de qualquer tipo a ser divulgado, comunicado, reproduzido, difundido,
distribuído, transmitido, exibido e/ou publicado por qualquer meio existente e/ou a ser
desenvolvido no futuro, incluindo, mas não limitado a televisão aberta, televisão fechada, mídia
impressa (revistas, jornais, material promocional etc), site, vídeo on demand, cinema, internet e
redes sociais, vídeo em qualquer tecnologia, meio e suporte.

Eu entendo e concordo que a licença que outorgo em favor da DANONE por meio do presente
instrumento é totalmente facultativa, voluntária e gratuita, não sendo devida nenhuma forma de
remuneração ou pagamento pelos direitos ora licenciados.
Declaro

e

garanto

que

sou

representante

legal

do

Menor

ora

representado

____________________________________________, bem como que a presente licença não
viola os direitos de terceiros de qualquer espécie.
A DANONE poderá, a seu exclusivo critério e sem quaisquer restrições, editar, alterar, excluir
e/ou de qualquer maneira adaptar o retrato, voz, imagem, performance e interpretação do Menor
com o fim de adequa-los ao padrão editorial da empresa.
Caso qualquer cláusula, trecho ou palavra deste instrumento seja considerada nula ou ineficaz,
todas as demais cláusulas, trechos e palavras permanecerão em vigor.
As Partes elegem o foro central de São Paulo/SP para dirimir eventuais conflitos ou
descumprimentos oriundos do presente Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro foro,
por mais privilegiado que seja.
Eu li na íntegra a presente autorização, antes de colocar minha assinatura abaixo, e eu
compreendo perfeitamente o seu conteúdo.

São Paulo, ____ de ____________ de 20___

_________________________________________
LICENCIANTE (RESPONSÁVEL)
CPF/MF:

_________________________________________
LICENCIANTE (MENOR)
CPF/MF:

_________________________________________
DANONE LTDA / (LICENCIADA)
Representada por:

