Nome do projeto:

____________________________________________________________________________

Nome do modelo:

Documento:

Endereço:

Telefone:

Descrição do evento de foto/ filmagem:

Fotógrafo/equipe de filmagem:

Agência:

Data da foto/ filmagem/evento:

Pelo presente, concordo que a Siemens AG, com matriz registrada em Berlim e Munique, Alemanha, ou terceiros em nome da
Siemens AG produzam fotografias, gravações de áudio e vídeo (“Gravações”) da minha pessoa e também em conexão com o
meu nome durante a filmagem/o evento descrito acima e editem essas fotografias ou Gravações, ou seja, também por
reformulação/relançamento (recasting) ou modificação.
Consinto no armazenamento analógico ou digital e no uso de tais Gravações – também em conexão com o meu nome – na
forma não revisada, revisada ou editada para fins de publicidade, informação e outra publicação de qualquer maneira ou
forma e via qualquer meio de comunicação – em especial na Internet, TV, em volumes de armazenamento de dados, em
jornais, livretos ou pôsteres – pela Siemens AG e outras empresas do grupo Siemens (“Siemens”) ou por terceiros, em seu
nome, sem nenhuma obrigação de me remunerar. Este direito de uso é perpétuo, mundial e sem restrições quanto a número
e conteúdo e inclui especificamente
-

cópia, distribuição e publicação utilizando qualquer mídia de comunicação independentemente da forma utilizada,
apresentação pública e
concedendo o direito a terceiros de utilizar qualquer imagem em todas as formas retromencionadas.

Explicitamente renuncio a qualquer direito a remuneração ou a quaisquer outros direitos relativos a minhas imagens e cópias
delas.
(OPCIONAL, favor verificar em caso de consentimento)
Além disso, concordo com o uso das Gravações pela Siemens e os dados aqui conectados em plataformas
de mídia social na internet, inclusive no Facebook, Google+, You Tube, LinkedIn, Twitter e Xing e outras
plataformas de mídia social que possam se tornar importantes para a Siemens para os fins de comunicação
da Siemens em tais plataformas, bem como a concessão dos direitos necessários para tal uso aos
operadores das plataformas de comunicação supramencionadas, de acordo com seus termos de uso e
política de privacidade dos dados.
Concordo com a coleta, processamento e utilização de meus dados pessoais retromencionados inclusive as fotografias e
Gravações pela Siemens da maneira e para as finalidades acima descritas, sua transferência para outras empresas do grupo
Siemens e – se por mim concordado – aos operadores das plataformas de mídia social supramencionadas bem como a
coleta, processamento e uso por eles, conforme descrito acima.
Posso retirar meu consentimento a qualquer tempo, com efeito para o futuro, mediante envio de um e-mail para
andrea.goncalves@siemens.com. Para possibilitar deletar as fotografias, no caso de retirada, concordo que meu nome será
armazenado junto com as fotografias.
No caso de modelo menor de idade, necessário
também a assinatura do pai ou da mãe ou do tutor
legal:

Local, data, assinatura

Local, data, assinatura

