ACORDO DE PRIVACIDADE E DE CESSÃO DE DIREITOS
Em________________________, dia____ de___________ de 2017
Sr(a)._______________________________________________, maior de idade, Cartão do Cidadão_________________, residente
em______________________, email______________________ e telefone____________________________
e Sr(a)._______________________________________________, maior de idade, Cartão do Cidadão_________________, residente
em______________________, email______________________ e telefone____________________________
EXERCENDO AS RESPONSABILIDADES PARENTAIS SOBRE OS MENORES
MENOR 1:__________________________________________, idade_____anos.
MENOR 2:__________________________________________, idade_____anos.
Em conformidade a Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre a proteção de dados pessoais, a TURNER BROADCASTING SYSTEM ESPAÑA
S.L.U., com sede em C/José Ortega y Gasset 22‐24, 7ª Planta, Madrid 28006, España (“Turner”) informa que:
A Turner é responsável por um arquivo de dados pessoais, que inclui os dados das pessoas que intervêm na convocatória (doravante “Participantes
”) para fazer o upload de vídeos próprios através da aplicação denominada “Somos Cartoon Network” (doravante “Aplicação”). Em especial, no dito
arquivo serão incluídos os dados de carácter pessoal facilitados para o efeito de poder participar na convocatória; no seu caso, vídeos carregados
através da Aplicação.
A entrega dos dados para participar na convocatória é obrigatória para poder levar a cabo a mesma.
A recolha e tratamento dos dados pessoais tem como finalidade a gestão da relação entre os Participantes e a Turner, incluindo a gestão da
convocatória, contactar os Participantes, a publicação dos vídeos segundo os Termos e Condições da Aplicação. Os dados recolhidos também poderão
ser cedidos para fins relacionados com a gestão da convocatória e outras entidades colaboradoras.
No caso de fornecer à Turner dados pessoais de terceiros mediante a assinatura deste documento, você garante que informou previamente as estas
pessoas e que se encontra autorizad para fazê‐lo, nas mesmas condições e para as mesmas finalidades previstas no presente documento.
A Turner garante a confidencialidade dos dados pessoais fornecidos e informa que pode exercer os seus direitos de acesso, retificação, informação,
cancelamento ou oposição nos termos estabelecidos na legislação em vigor por escrito identificado com a referencia “Proteção de Dados”, onde se
confirma a sua vontade e acompanhado da fotocopia do seu Documento de Identificação ou Passaporte, enviado para o endereço da TURNER
BROADCASTING SYSTEM ESPAÑA S.L.U. descrito no cabeçalho deste documento ou para o seguinte endereço de correio eletrónico:
contacto@cartoonnetwork.pt
O envio deste formulário implica a cessão a título gratuito a favor da Turner dos direitos de propriedade intelectual, industrial e/ou de imagem em
relação à obra audiovisual que pertençam ao Participante ou a qualquer outra pessoa singular ou coletiva às que possa pertencer qualquer direito de
propriedade intelectual, de imagem ou de propriedade industrial, em consequência da sua intervenção, participação ou contribuição para a obra
audiovisual, assim como os correspondentes a possíveis obras preexistente que se tenham incorporado na obra audiovisual.
O Participante cede à Turner, de forma exclusiva e com a possibilidade de cessão exclusiva a terceiros, durante o prazo máximo de tempo legalmente
admitido, para todo o mundo e para um número ilimitado de emissões, a totalidade dos direitos de propriedade intelectual, industrial e de imagem
que lhe correspondam em relação à obra audiovisual objeto da presente Convocatória, na sua totalidade ou fragmento da mesma, incluindo os
direitos transmitidos de transformação, reprodução, distribuição, colocação à disposição, com possibilidade de download de arquivo para uso
particular, comunicação pública por televisão em qualquer sistema ou formato, modalidade ou procedimento técnico, por ondas hertzianas, cabo,
fibra ótica, satélite, em sistema aberto ou codificado, analógico ou digital incluindo a modalidade denominada como “pay per view” e “video on
demand”, assim como para a sua emissão, transmissão e retransmissão, por qualquer meio de comunicação, internet, telefone móvel, radiodifusão,
sistemas sem fios, assim como qualquer meio de comunicação online ou interativo, para a sua distribuição para uso doméstico (vídeo, DVD ou
qualquer outro suporte), e qualquer meio de transmissão conhecido atualmente e os que possam ser desenvolvidos no futuro sem qualquer tipo de
limitação temporal ou geográfica.
O Participante renuncia expressamente a exigir à Turner a efetividade da exploração e utilização dos direitos e não recorrerá à Turner, seus
licenciantes, sucessores, cessionários, para o pagamento de qualquer retribuição por razão da cessão de direitos ou a utilização ou a não utilização
do vídeo.

OS RESPONSÁVEIS PELO EXERÍCIO DAS RESPONSABILIDADES PARENTAIS MANIFIESTAM QUE LERAM E COMPREENDERAM OS
TERMOS DA PRESENTE AUTORIZAÇÃO.
OS RESPONSÁVEIS:
Sr(a)__________________________

Sr(a)___________________________

(Cartão do Cidadão)______________

(Cartão do Cidadão)_______________

(Assinatura)

(Assinatura)

