
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

VISITANTE/MENOR 

 

 
Nome (do CEDENTE/menor visitante):   

RG:  CPF:  

Endereço residencial:   

Cidada/Estado:  

E-mail:  

  
Se menor de 18 anos – preencher abaixo dos dados do Responsável Legal, ou seja, Pai e Mãe e/ou outro 
Responsável Legal – quem detenha a guarda no menor: 
 
DADOS DOS PAIS OU RESPONSÁVEL LEGAL (CEDENTE) 
1) Nome (mãe ou outro responsável legal):____________________________________________ 
RG:_________________CPF: __________________ E-mail: __________________________ 
Endereço residencial: _________________________________________________________ 
Cidade: _______________________________ Estado:_____________________ 
 
2) Nome (pai):________________________________________________________________ 
RG:_________________CPF: __________________ E-mail: __________________________ 
Endereço residencial: _________________________________________________________ 
Cidade: _______________________________ Estado:_____________________ 
 

1. Pelo presente instrumento, o(a) cedente, neste ato devidamente representado por seu responsável legal (acima 

qualificado e abaixo firmado), cede ao INSTITUTO GRPCOM, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n. 04.955.882/0001-08, doravante denominado IGRPCOM, de forma inteiramente gratuita, a título 

universal e em caráter definitivo, irrevogável e irretratável, seus direitos de imagem para fins de participação no 

Programa de Visitas às emissoras integrantes da REDE PARANAENSE DE COMUNICAÇÃO - RPC. 

 

2. O(a) cedente/autorizador(a) expressamente autoriza que sua imagem seja captada em vídeo e áudio durante a 

realização da visita, manifestando ciência e concordância com a utilização das gravações durante a programação 

da RPC, bem como em qualquer meio de comunicação, inclusive na internet, tais como em sites, lives, webinários, 

redes sociais, postagens e fanpages do (IGRPCOM e das emissoras RPC) e em materiais de divulgação deste e 

dos próximos Programas de Visitas. 

 

3. O(a) cedente/autorizador(a) está ciente e concorda que todos os seus dados pessoais informados serão 

armazenados num banco de dados único do IGRPCOM, de acordo com a política de privacidade do Instituto 

GRPCOM, bem está de acordo com os termos da referida Política de Privacidade 

(https://institutogrpcom.org.br/politica-de-privacidade/) e aceita receber informações sobre o projeto ou outras 

ações promovidas e apoiadas pelo Instituto GRPCOM a partir da presente data em seu e-mail e por telefone.  

 

3. O IGRPCOM se compromete a utilizar as imagens gravadas somente com a finalidade de divulgar seu Programa 

de Visitas. 

 

4. Em caso de divergências quanto a este instrumento e, havendo a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, 

as partes concordam as partes concordam e elegem o foro da Comarca de Curitiba/PR. 

 

 ,  de  de  . 

LOCAL  DIA  MÊS  ANO  

 

______________________________________________________________ 

Assinatura dos PAIS ou RESPONSÁVEL LEGAL  


