ORQUESTRA TOCÁ RUFAR
DECLARAÇÃO (p.f. preencher e devolver)

CONCESSÃO DE DIREITOS DE IMAGEM E PARTICIPAÇÃO EM FILMAGENS

Organização: ADAT - Associação dos Amigos do Tocá Rufar
Data Filmagens: sem limite
Projecto realizado no âmbito de: actuações ao vivo, ensaios, viagens e sempre que se encontro no contexto
da sua participação na Orquestra Tocá Rufar.
Eu _________________________________________________________________________________,
com o CC/ BI nº ____________________, válido até ____ / ____ / ______, declaro que concedo à
ADAT - Associação dos Amigos do Tocá Rufar todos os direitos de tirar fotografias, filmar e proceder à
gravação aúdio, do meu educando.
____________________________________________________________________________________,
concedendo assim a utilização de todo o material produzido durante as filmagens realizadas para o projecto
Tocá Rufar, no âmbito da divulgação e formação e nunca para fins comerciais.

Concedo a ADAT - Associação dos Amigos do Tocá Rufar, os direitos de utilização dos conteúdos
produzidos nas filmagens, que poderão ser editados e pós-produzidos pelo Tocá Rufar.

1. As imagens poderão ser apresentadas em diferentes locais.
2. ADAT alega a exclusividade por todo o material produzido, não podendo assim proceder à venda, nem
ceder os conteúdos a terceiros. Os conteúdos utilizados pelo Tocá Rufar serão propriedade da Associação,
podendo ser usados como banco de imagens interno, ou em qualquer das suas áreas de intervenção,
podendo também ser apresentado publicamente.
3. Autorizo o Tocá Rufar a utilizar as referidas imagens para divulgação e publicar as mesmas em versão
impressa e/ou electrónica, como projecção de vídeo, conteúdo na Web e todos os outros suportes de
comunicação legais, fazendo ou não referência ao nome do participante.
4. As obras produzidas são da propriedade exclusiva do Tocá Rufar.

Contacto Telefónico ______________________

Email _________________________________

Local ______________Data ____ / _____ / 20_____ Assinatura _____________________________
(assinatura encarregado de educação ou representante legal)
Política de privacidade: No respeito pela Directiva n.º 95/46/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa à protecção
das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados as informações recolhidas destinam-se exclusivamente
à gestão dos alunos não sendo, em caso algum, usadas para outro fim que não o presente ou cedidas a terceiros.
Ver mais em http://www.tocarufar.com/pt/Termos-e-Condicoes

