
“Autorização de Uso de Imagem, Voz, Dados e outros Direitos”  

(LEI N. 9.610/98 e LEI N.13.709/18) 

  

Pelo presente Instrumento Particular, eu,____________________________________, 

portador da identidade nº _____________, expedida pelo _________ e inscrito no  CPF 

sob o nº__________________, residente e domiciliado  

________________________________________, responsável legal pelo (a) menor 

_____________________________________, por este e na melhor forma de direito, 

AUTORIZO, de forma gratuita e sem qualquer ônus, que a Fundação Vale do Rio Doce 

de Seguridade Social – VALIA utilize a imagem, voz e vídeo em resposta à Campanha 

“Lançamento Geração Meu Dindim c/ Livelo” em todos os meios de divulgação possíveis, 

quer sejam na mídia impressa (livros, catálogos, revista, jornal, entre outros), televisiva 

(propagandas para televisão, vídeos, filmes, entre outros), radiofônica (programas de 

rádio), escrita e falada, Internet, inclusive nas redes sociais, banco de dados 

informatizados, entre outros, e nos meios de comunicação interna, como jornal e 

periódicos em geral, na forma de impresso, voz e imagem, para divulgação da 

Campanha e uso estritamente educacional.   

Serve ainda a presente autorização como consentimento expresso, consciente e em 

melhor interesse do menor o qual represento legamente, para tratamento de seus 

dados pessoais, para a finalidade única e exclusiva da campanha “Lançamento 

Geração Meu Dindim c/ Livelo”, nos termos do Regulamento ao qual estou aderindo 

com a inscrição na campanha em questão.  

 

A presente autorização é outorgada livre e espontaneamente, em caráter gratuito, não 

incorrendo a Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – VALIA em qualquer 

custo ou ônus, seja a que título for, sendo que esta é firmada em caráter irrevogável, 

irretratável, e por prazo indeterminado.   

 

E por ser de minha livre e espontânea vontade, assino esta AUTORIZAÇÃO em uma via 

com um único efeito legal.   

  

  

_________________, ____ de ____________ de 2020 

 

 

 

_________________________________________   

Assinatura do Responsável Legal    

OBS: é recomendado que seja anexado ao presente termo, documento de 

identificação que comprove a representação legal do menor pelo signatário.  
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