CARTA DE AUTORIZAÇÃO PARA A PUBLICAÇÃO DOS CONTEÚDOS
PARA FINS INSTITUCIONAIS

O/A abaixo assinado/a…………………………………………………………
nascido/a aos………. em………………………………………………………….
AUTORIZA
de forma gratuita, sem limites de tempo, nos termos dos arts. 10 e 320 cod.
civ. e dos arts. 96 e 97 lei 22.4.1941, n. 633, Lei sobre direitos de autor, a
publicação e/ou difusão em qualquer forma dos próprios textos, vídeos e
imagens em página web, impresso em papel e/ou em qualquer outro meio
de difusão da Organização Internacional Ítalo-latino-americana (IILA), bem
como autoriza o armazenamento em suporte em papel e digital e reconhece
que a publicação ocorrerá de acordo com os propósitos institucionais da
Organização. Esta liberação/autorização pode ser revogada a qualquer
momento por meio de comunicação escrita a ser enviada por carta
registrada com aviso de recebimento ou por e-mail certificado..
DECLARA
que os materiais publicados atendem aos seguintes requisitos estabelecidos
pela legislação em vigor:
• não infringem os direitos de terceiros (incluindo os direitos de propriedade
intelectual);
• que goza da plena e livre disponibilidade, tendo adquiridos quaisquer
direitos de terceiros com autorização expressa para publicação na internet;
• que em nenhuma circunstância o(a) abaixo-assinado(a) poderá recorrer ao
IILA para obter compensação por qualquer dano moral ou material causado
por terceiros ou por usos não previstos nesta autorização.
Ao assumir total responsabilidade pelos materiais publicados, o(a) abaixo
assinado(o) isenta os administradores e/ou gestores do site e a Organização
Internacional Ítalo-Latino-Americana (IILA) de qualquer responsabilidade
pelos materiais mencionados.
Local e data
………………………………..

Assinatura
……………………..

Nota informativa para a publicação dos dados
Nota informativa nos termos do art. 13 do Reg. da UE 2016/679. Informamos
que os dados pessoais relativos a esta autorização serão tratados em papel
e eletronicamente em conformidade com a legislação em vigor e os
princípios de correção, legalidade, transparência e confidencialidade; nesta
perspectiva, os dados fornecidos, incluindo os conteúdos acima
mencionados, serão utilizados para os fins estritamente relacionados e
instrumentais para as atividades indicadas na autorização estendida
mencionada acima. Nos termos do art. 15 e seg. da EU Reg. 2016/679, o
interessado tem o direito de retirar o seu consentimento em qualquer
momento e exercer o direito de retificação, cancelamento, limitação,
portabilidade, o direito de obter atualização e integração, bem como o direito
de se opor ao tratamento, o direito de acesso às suas informações para
conhecer os tratamentos efetuados das suas imagens, nos prazos e na
forma que a lei estabelecer. Esses direitos podem ser exercidos enviando
uma comunicação por escrito ao Titular do tratamento através de um dos
endereços indicados abaixo. O Titular do Tratamento nas modalidades e
para as finalidades acima especificadas é o INSTITUTO ITALO-LATINOAMERICANO, e-mail certificada (PEC) direzione.esecutiva.iila@trustpec.it
CONSENSO NOS TERMOS DO ART. 6 DO REG. 2016/679 DA UE
O/A abaixo assinado(a) ......................................................................., tendo
lido as informações fornecidas nos termos do art. 13 do Reg. 2016/697 da
UE:
Dá o consenso □

Nega o consenso □

para a divulgação das imagens que lhe dizem respeito para os fins indicados
na autorização e na nota Informativa.

Local e data
……………………………………

Assinatura
……………………

