
TERMO MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 
DE MENORES DE IDADE

DA AUTORIZAÇÃO E SUA FINALIDADE:

__________________________________________________________________,  nacionalidade

________________,  menor  de  idade,  neste  ato  devidamente  representado  por  seu  (sua)

(responsável legal), ______________________________________________________________,

nacionalidade  _________________,  estado  civil  ________________________,  portador  da

Cédula  de  identidade  RG  nº.________________________,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº

_________________________________, residente à ____________________________

__________________________________,  nº.  _______________________,  município  de

BRUSQUE / SANTA CATARINA. AUTORIZO o uso de minha imagem em todo e qualquer material

entre  imagens  de  vídeo,  fotos  e  documentos,  para  ser  utilizada  nas Mídias  Sociais  da(o)

_________________________________________________________,  Site  da  Secretaria

Municipal  de  Educação  de  Brusque,  Site  da  Prefeitura  Municipal  de  Brusque  e  suas  mídias

sociais,  sejam  essas  destinadas  à  divulgação  ao  público  em  geral  com  foco  no  fomento  e

inventivo  a  Educação  Infantil  Municipal,  bem como ferramenta  de  transparência  a  sociedade

acerca do serviço público prestado, promoção de projetos escolares e institucionais de interesse

público. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima

mencionada em todo território nacional e no exterior, podendo também se estender seu uso das

seguintes formas: (I) out-door; (II) busdoor; impressos em geral (editoriais, encartes, mala direta,

catálogo, etc.); (III) folder; (IV) anúncios em revistas e jornais em geral; (V) cartazes; (VI) back-

light; (VII) mídia eletrônica (painéis, vídeos, televisão, cinema, programa para rádio, entre outros)

e também documentação pedagógica. 

DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DE CRIANÇAS E DE ADOLESCENTES  DENTRO

DA LEI Nº 13.709/2018.

Art.  14.  O  tratamento  de  dados  pessoais  de  crianças  e  de  adolescentes  deverá  ser
realizado em seu melhor interesse, nos termos deste artigo e da legislação pertinente.

§ 1º O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o consentimento
específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal.

§ 2º No tratamento de dados de que trata o § 1º deste artigo, os controladores deverão manter
pública  a  informação  sobre  os  tipos  de  dados  coletados,  a  forma  de  sua  utilização  e  os
procedimentos para o exercício dos direitos a que se refere o art. 18 desta Lei.



§ 3º Poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento a que se refere o
§ 1º deste artigo quando a coleta for necessária para contatar os pais ou o responsável legal,
utilizados uma única vez e sem armazenamento, ou para sua proteção, e em nenhum caso
poderão ser repassados a terceiro sem o consentimento de que trata o § 1º deste artigo.

§ 4º Os controladores não deverão condicionar a participação dos titulares de que trata o § 1º
deste  artigo  em  jogos,  aplicações  de  internet  ou  outras  atividades  ao  fornecimento  de
informações pessoais além das estritamente necessárias à atividade.

§ 5º O controlador deve realizar todos os esforços razoáveis para verificar que o consentimento
a que se refere o § 1º deste artigo foi dado pelo responsável pela criança, consideradas as
tecnologias disponíveis.

§ 6º As informações sobre o tratamento de dados referidas neste artigo deverão ser fornecidas
de  maneira  simples,  clara  e  acessível,  consideradas  as  características  físico-motoras,
perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, com uso de recursos audiovisuais
quando  adequado,  de  forma  a  proporcionar  a  informação  necessária  aos  pais  ou  ao
responsável legal e adequada ao entendimento da criança.

A Secretaria  Municipal  de Educação de Brusque se compromete a  cumprir  e  se  sujeitará às

tratativas delineadas pela Lei n° 13.709/2018, e sendo assim fica ainda  autorizada,  de livre e

espontânea vontade, para os mesmos fins, a cessão de direitos da veiculação das imagens não

recebendo para tanto qualquer tipo de remuneração ou vantagem.

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que

nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e

assino a presente autorização.

Brusque/SC, dia _____ de ______________ de ___________.

(assinatura responsável legal)

Nome da criança:

Responsável Legal:

Telefone p/ contato:


