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FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM 

Para a minha participação no concurso da STUDEX de fotografia e desenho, 

disponibilizo a informação solicitada abaixo e confirmo os seguintes dados: 

Participante (16 anos ou mais) ou pai / tutor legal: 

Sr./ Sra. …............................................. ….............................................................. 
(nome)    (sobrenome) 

Para crianças menores de 16 anos, por favor acrescente o seguinte: 

…............................................. ….........    …......... anos 

(Nome)     (1ª letra do sobrenome)        (idade da criança) 

 

O meu endereço postal para o envio de um potencial premio: 

…......................................................................................................................................... 

(rua, número) 

…...............     ....................................................................................................................... 
(Código postal)   (Cidade) 

O seu endereço somente será utilizado para o envio de um potencial prémio através da equipa 

STUDEX. Não será utilizado com fins publicitarios, nem será informado a terceiros (exceto para o 

envio do prémio) 

 

 Li, entendi e aceito os termos e condições do concurso que aparecem na página 

LINK e também os Termos e condições gerais  e a Política de proteção e 

privacidade desta página web. 

  Confirmo que sou o propietário dos direitos de autor da(s) imagem(s) que estou a 

enviar. (Para fotos de mais de uma pessoa, agradecemos que nos envie um 

formulário por pessoa) 

 Outorgo a STUDEX o direito ilimitado, mundial, perpetuo e não exclusivo de usar 

minha(s) imagem(s) nos meios de STUDEX, tais como web y redes sociais (por 

exemplo, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest) ou catálogos 

 Também estou de acordo com que meu nome pode ser publicado de forma 

anonima (por exemplo, “Maria M.") e/ou que o nome e a idade do meu filho 

poden ser publicados de forma anonima (por exemplo, "María M., 6"). 

 Estou a autorizar o uso dos meus dados e/ou dos dados do meu filho com o 

propósito acima mencionado. 

…........................................ ........................................................................................... 
(ciudade, data)        (assinatura do concursante acima de 16 años ou pais /tutor legal) 
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