Termo de autorização para divulgação de nome, imagens e
informações relacionadas ao animal
CEDENTE (Proprietário ou responsável pelo animal):
(Preencher com letra legível)
Nome
RG

CPF

Estado Civil

Profissão

Endereço
Telefone

Email

Bairro

CEP

Cidade

UF

1.

- Pelo presente termo, eu,
,
autorizo e concedo o uso e reprodução do meu nome e imagens, bem como do nome, imagens
e outras informações do animal sob a minha tutela, identificado como
, da raça
,
pela empresa OURO FINO SAÚDE ANIMAL LTDA. (CNPJ/MF nº 57.624.462/0001-05),
atuando diretamente ou por meio de suas empresas controladas, coligadas, relacionadas ou
ligadas, doravante denominada simplesmente como “OURO FINO”, cuja finalidade é a
realização de ações institucionais, de publicidade e de marketing da OURO FINO por qualquer
meio (impressa, eletrônica e/ou digital), em qualquer veículo, incluindo apresentações e
palestras, rádio e TV, mídia impressa, periódicos, banners e outdoors, e-mails, websites, blogs,
redes sociais, embalagens, etc., elaborados e produzidos pela OURO FINO ou por terceiros,
destinados à divulgação de seus produtos ao público em geral.

2.

- A presente autorização é realizada pelo CEDENTE de forma universal, irrevogável e
irretratável, a título gratuito e por tempo indeterminado, devendo a imagem, bem como outras
informações, ser utilizada pela OURO FINO nos termos do item 1. acima.

3.

- O material elencado no item 1. é propriedade da OURO FINO, sendo expressamente
vedado ao CEDENTE fazer uso deste material, assim como usar o nome da OURO FINO em
qualquer hipótese, sem sua expressa autorização, sob pena de responder por todos os danos
e prejuízos causados a OURO FINO.

4. - O CEDENTE neste ato expressamente renuncia a qualquer direito de indenização,
reembolso, restituição, pagamento, entre outros, a título de direitos conexos ou decorrentes do
uso de sua imagem ou de seu animal, bem como de outras informações, a qualquer tempo e
sob qualquer pretexto.

5.

- Não obstante o acima disposto no item 4., a OURO FINO poderá, a qualquer momento,
ceder e/ou transferir à empresa subsidiária, coligada ou pertencente ao seu grupo econômico,
o direito de utilização da imagem, ora conferido por este termo, sem a necessidade de prévia
notificação ou autorização, sendo que a utilização da imagem deverá sempre respeitar os fins e
determinações supra referidos, para o qual desde já existe a expressa anuência do CEDENTE.
- Fica eleito o Foro da Comarca de Cravinhos, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer
controvérsias oriundas do presente termo.

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso do nome e outras
informações, conforme acima descrito, e assino a presente autorização.

___________________________, _______de __________________, de 202__.

Cedente

