
                                    

 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE DADOS, IMAGEM, VOZ E SOM 

 

Estou ciente de que meus dados pessoais (RG, CPF, E-mail, telefone…) 

coletados pela Hack@Schools, projeto realizado pela Space & Terra, sobre a qual 

dispõe de mais informações no site <https://spaceterra.org/>, serão utilizados com a 

finalidade exclusiva de registro da presença, emissão de certificado do evento, e serão 

armazenados pelo tempo necessário ao atendimento da finalidade para a qual foram 

coletados. Estou ciente, também, que minha imagem e voz podem ser coletadas com 

a finalidade de registro do evento e podem ser destinadas à divulgação ao público em 

geral e/ou apenas para uso interno desta instituição, assim como pelos seus parceiros 

públicos e privados, desde que não haja desvirtuamento da sua finalidade. 

Autorizo a Hack@Schools a utilizar os meus dados pessoais em outros 

processos internos, inclusive compartilhando com seus parceiros públicos e privados, 

assim como autorizo, também a utilizar a minha imagem e a minha voz, em todo e 

qualquer material entre imagens de vídeo, fotos e voz, capturados no referido evento, 

nos termos do artigo 7º, inciso I da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados 

– LGPD).  

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da 

imagem e da voz acima mencionadas em todo território nacional e no exterior, das 

seguintes formas: (I) outdoor; (II) busdoor; (III) folhetos em geral (encartes, mala 

direta, catálogo, etc.); (IV) folder de apresentação; (V) anúncios em revistas e jornais 

em geral; (VI) site ou homepage; (VII) cartazes; (VIII) back-light; (IX) mídia eletrônica 

(painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para rádio, entre outros); (X) redes 

sociais utilizadas pelo projeto Hack@Schools; (XI) apresentações de slides.  

Por meio desta autorização ora concedida, autorizo a Hack@Schools, ainda, a 

realizar nas imagens e sons captados, cortes, reduções e edições. Esta autorização 

não gera e não gerará no futuro, assim como não ensejará interpretação de existir 

quaisquer vínculos ou obrigações trabalhistas, securitárias, previdenciárias, 

indenizatórias, ou mesmo empregatícia, entre o(a) cedente e a Hack@Schools. 



                                    

 

 

 

 

DECLARO, portanto, que estou de acordo com essa coleta, que não viola os 

meus direitos de imagem e de privacidade, e que tenho ciência que este material 

constituído por imagens e sons pertence exclusivamente à Hack@Schools, que 

poderá usá-lo e a seu exclusivo critério.  

 

 

Salvador, _____ de ______________ de 2022. 

 

 

________________________________ ________________________________ 

Nome do Aluno 

(em letra de forma) 

Assinatura do Aluno 

________________________________ ________________________________ 

Nome do Responsável Legal 

(em letra de forma) 

Assinatura do Responsável Legal 

________________________________ 

CPF do Responsável Legal 

 


