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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM E VOZ 

 

Este termo de autorização foi elaborado em conformidade com a Lei Geral de Proteção 

de Dados - LGPD (Lei nº 13.709/2018) - sendo que tal documento visa registrar a 

manifestação de vontade livre, informada e inequívoca pela qual eu, TITULAR OU 

RESPONSÁVEL LEGAL DO TITULAR DA IMAGEM E/OU VOZ, a seguir devidamente 

qualificado(a), declaro que fui orientado(a) e concordo com o seguinte: 

 

QUALIFICAÇÃO DO TITULAR/RESPONSÁVEL 

 

NOME: ____________________________________________________________________________, 

 

ESTADO CIVIL: _____________________________________________________________________, 

 

PROFISSÃO: _______________________________________________________________________, 

 

PORTADOR(A) DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE RG Nº______________________________, 

 

INSCRITO(A) NO CPF/MF SOB O Nº__________________________________________________,  

 

ENDEREÇO:________________________________________________________________________, 

 

___________________________________________________________________________________, 

 

MENOR: ___________________________________________________________________________, 

 

INSCRITO(A) NO CPF/MF SOB O Nº__________________________________________________, 

 

doravante denominado(a) TITULAR/RESPONSÁVEL. 
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I. Ao assinar este termo o TITULAR/RESPONSÁVEL concorda, de maneira informada, 

livre, expressa e inequívoca, que a sua imagem e voz (ou do menor pelo qual é 

responsável) possam ser utilizadas pela DIOCESE DE FRANCA, pessoa jurídica de 

direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.313.061/0001-47, com 

sede na Rua Carlos de Vilhena, nº 3099, Vila Chico Júlio, Franca/SP, CEP 14405-203.  

 

II. De acordo com o artigo 6º da Lei nº 13.709/2018, serão assegurados os princípios 

da finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, 

transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e 

prestação de contas para quaisquer eventualidades relacionadas ao uso indevido 

de tais direitos fundamentais. 

 

III. O presente termo é concedido a título gratuito, abrangendo uso de imagem e 

voz em todo território nacional e no exterior nos seguintes veículos de informação 

e comunicação, esclarecendo-se tratar de um rol exemplificativo, dentre eles os 

mais comuns: fotos; outdoor; folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogos 

etc); folder de apresentação; divulgação em revistas e jornais; home page, 

facebook, instagram, youtube e demais mídias sociais; cartazes; mídia eletrônica 

(painéis, vídeos-tapes, televisão, cinema, programas de rádio e similares). 

 

IV. As atividades de divulgação estão vinculadas, exclusivamente, à perfeita 

consecução das atividades sociais solidárias, pastorais e missionárias da DIOCESE 

DE FRANCA, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 45.313.061/0001-47, com sede na Rua Carlos de Vilhena, nº 3099, Vila Chico 

Júlio, CEP: 14.405-203, nesta cidade de Franca/SP, doravante denominada 

CONTROLADORA, conforme artigo 7º, inciso I da LGPD nos termos deste instrumento. 

 

V. Em atendimento ao artigo 7º I e artigo 8º §4º da LGPD (Lei 13.709/2018), este 

termo de consentimento guarda finalidade determinada, qual seja, a divulgação 

e comunicação de eventuais atividades sociais solidárias, pastorais e missionárias 

realizadas no âmbito da DIOCESE DE FRANCA, ora CONTROLADORA, sendo que os 

dados somente poderão ser utilizados para os fins específicos acima mencionados. 

VI. Eventuais dados, quando instrumentalizados para uso das atividades específicas 

da CONTROLADORA, juntamente com o presente termo de consentimento, serão 

arquivados na Cúria Diocesana e/ou Secretarias Paroquiais, sob guarda das 

Pastorais da Comunicação, por tempo indeterminado, manifestando o 

TITULAR/RESPONSÁVEL, por ocasião da assinatura do presente, o seu consentimento 

expresso. 
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VII. O TITULAR/RESPONSÁVEL LEGAL, esclarece que foi informado(a) pela 

CONTROLADORA, de maneira expressa, que ela se responsabilizará pela adoção e 

manutenção de medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a 

proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais 

ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma 

de utilização inadequada ou fora do ordenamento jurídico nacional que possam 

trazer prejuízos aos direitos aqui resguardados. 

 

O TITULAR/RESPONSÁVEL LEGAL, declara estar orientado(a) e concorda com o uso 

da imagem e/ou da voz, direcionados às matérias de divulgação e comunicação 

de trabalhos institucionais DA CONTROLADORA para conhecimento do público em 

geral. 

 

 

Franca/SP, _________ de ___________________________________ de ______________. 

 

 

 

_________________________________________ 

TITULAR / RESPONSÁVEL LEGAL 

NOME: 

RG: 

CPF: 


