Autorização para Uso de Fotografias
No que se refere a todas as fotografias ou produções audiovisuais enviadas para inclusão em um
Histórico Anual, o proprietário das fotografias e produções audiovisuais deverá preencher este
formulário e entregá-lo à pessoa designada a compilar o histórico.

Termos, Condições e Acordo do Proprietário

Eu, abaixo assinado, sou o criador e proprietário (o “Proprietário”) das fotografias e produções audiovisuais identificadas na seção
“Lista de Fotografias Enviadas” abaixo (as “Fotografias”).
Eu, pela presente, concedo a Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints [Corporação do
Presidente de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias] e suas entidades afiliadas (coletivamente, “COP”) os direitos
autorais de maneira gratuita, mundial, ilimitada, não exclusiva, sem rescisão, com licença perpétua e permissão para usar livremente
as Fotografias, inclusive o direito de reproduzir, distribuir, alugar, emprestar, representar, exibir, difundir, transmitir ao público, alterar,
cortar, editar, modificar, adaptar, preparar trabalhos derivados e outras formas de uso das Fotografias, seja no todo ou em partes, em
qualquer e toda mídia, em número ilimitado e por qualquer e todo recurso conhecido hoje ou futuramente inventado, aliando o direito
de livremente autorizar outros a realizar quaisquer ou todas as atividades já mencionadas.
Dentro do que for permitido pela lei, pela presente renuncio em caráter permanente e universalmente a todos e quaisquer assim
chamados “direitos morais”, agora e futuramente reconhecidos, com respeito às Fotografias, e a cada e toda parte destas para
qualquer e todo uso, mídia e/ou formas, agora conhecidos ou futuramente existentes. A esse respeito, reconheço e concordo que
não receberei crédito pelo uso que a COP fizer das Fotografias.
Eu expresso e garanto que as Fotografias são de minha autoria e não foram copiadas ou são derivadas de qualquer outra fonte e
que tenho total e incondicional direito de conceder esta autorização para uso de Fotografias. Salvo melhor crença e juízo, o uso das
Fotografias pela COP de acordo com esta autorização não violará os direitos autorais ou outros direitos de qualquer outra pessoa ou
entidade.
Eu garanto e expresso que li esta Autorização para Uso de Fotografias e que ao assinar abaixo concedo a autorização aqui
estabelecida.
Nome do Proprietário (em letra de forma)

Endereço

Assinatura
Data

Consentimento dos Pais Se o Proprietário das Fotografias for menor de idade, os pais do Proprietário ou seu responsável legal devem preencher abaixo.

Eu, abaixo assinado, pela presente garanto e expresso que sou o pai/a mãe ou o responsável legal do menor nomeado Proprietário
abaixo, que tenho plena autoridade para realizar esta Autorização para Uso de Fotografias em nome do Proprietário e que, ao
assinar abaixo, concedo permissão em nome do Proprietário.
Nome do pai ou responsável (em letra de forma)

Endereço

Assinatura
Data

Lista de Fotografias Enviadas Continua na página 2. Se for necessário usar mais espaço, utilize um formulário separado e assinado.

Segue uma lista das fotografias e produções audiovisuais que estou enviando.
Breve descrição

Data

Local

1

Nomes daqueles que aparecem
na fotografia ou produção
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Nome do Proprietário (em letra de forma)

Lista das Fotografias Enviadas — continuação

Breve descrição

Data

Local

2

Nomes daqueles que aparecem
na fotografia ou produção
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