ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
COORDENADORIA DE QUALIDADE E MEIO AMBIENTE

ANEXO II

EDITAL DE CONCURSO Nº 017/2022
CONCURSO FOTOGRÁFICO
Com a temática “OS RIOS DA NOSSA CIDADE”

TERMO AUTORIZATIVO DE PARTICIPAÇÃO E USO DE IMAGEM
MODALIDADE ALUNO

Eu, ___________________________________________ (nome completo do pai/mãe ou
responsável

legal),

portador

(a)

do

RG

nº

__________________,

autorizo

a

criança/adolescente ______________________________________, com ______ anos de
idade, a participar do Concurso Fotográfico intitulado “Os rios da nossa cidade”, e estou em
concordância com o regulamento apresentado. Afirmo que a fotografia ora inscrita é a cópia
fiel da original e de autoria do próprio inscrito, assumindo total responsabilidade pela
declaração firmada e sob pena de exclusão do concurso.

Autorizo também, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE, o uso da
imagem do participante acima identificado, seja essa destinada à divulgação ao público em
geral e/ou apenas para uso interno desta instituição, desde que não haja desvirtuamento da
sua finalidade. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da
imagem mencionada em todo o território nacional e no exterior. Por esta ser a expressão da
minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado
a título de direitos conexos à imagem.

Jaraguá do Sul, _______de _________de 2022.

_____________________________
Assinatura do Responsável
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ANEXO III

EDITAL DE CONCURSO Nº 017/2022
CONCURSO FOTOGRÁFICO
Com a temática “OS RIOS DA NOSSA CIDADE”
FICHA OFICIAL DE INSCRIÇÃO – MODALIDADE ALUNO
Dados do Candidato
NOME DO ALUNO(A):________________________________________________
ESCOLA:___________________________________________________________
TURMA:____________________________________________________________
NOME DO RESPONSÁVEL: ___________________________________________

RG DO RESPONSÁVEL:_________________________________________
ENDEREÇO:________________________________________________________
BAIRRO:___________________________________________________________
E-MAIL DO RESPONSÁVEL:___________________________________________
TELEFONE DO RESPONSÁVEL:________________________________________

LOCAL DA FOTOGRAFIA: _________________________________________________
Conforme item 9.3 do regulamento do Concurso Fotográfico intitulado “Os rios da nossa
cidade”, os direitos de propriedade intelectual continuarão sendo do autor e detentor da obra.
Ao se inscrever o autor cede os direitos de uso ilimitado e irrestrito ao Serviço Autônomo
Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul, por tempo indeterminado, não cabendo a
qualquer ônus sobre seu uso, pagamentos de cachês, direitos autorais e outros pagamentos,
ressarcimentos que venham a ser reivindicados pelos participantes do concurso, inclusive
sendo-lhe permitido fazer adaptações, visando a sua adequação ao conceito e à imagem
institucional.

___________________________
Assinatura do aluno

________________________________
Assinatura do responsável
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TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS EM
CONCURSO FOTOGRÁFICO – MODALIDADE ALUNO
Este documento visa registrar a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual
o responsável do aluno candidato, ora Titular dos Dados Pessoais, concorda com o
tratamento de seus dados nos seguintes termos:
Dados Pessoais
O SAMAE fica autorizado a tomar decisões referentes ao tratamento dos seguintes
dados pessoais do Titular:
1.

Nome completo do aluno;

2.

Escola;

3.

Turma;

4.

Nome completo do responsável;

5.

Endereço completo;

6.

RG do responsável;

7.

E-mail do responsável;

8.

Telefone do responsável;

9.

Imagem da fotográfica;

Finalidades do Tratamento dos Dados
O tratamento dos dados pessoais listados neste termo tem as seguintes finalidades:
-

Permitir a identificação do Titular dos Dados que concorre ao concurso

fotográfico;
-

Permitir que o SAMAE comunique-se com o Titular do Dado, para prestar
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informações sobre o processo de seleção concurso fotográfico.
-

Permitir que o SAMAE entre em contato com Titular do Dado para que esse

possa ter ciência dos tramites do concurso fotográfico;
Segurança dos Dados
O SAMAE responsabiliza-se pela manutenção de medidas de segurança, técnicas e
administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de
situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou
qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
Compartilhamento de Dados
O Samae não irá compartilhar o dado pessoal do titular com outros terceiros ou
operadores.
Vigência do Tratamento dos Dados
Os dados pessoais listados anteriormente, ficarão no banco de dados do SAMAE pelo
prazo de 24 meses, contados a partir da data de inscrição no concurso fotográfico.
Direito de Revogação do Consentimento
Este consentimento poderá ser revogado pelo responsável do titular, a qualquer
momento, mediante solicitação via e-mail dpo@samaejs.com.br ou através de uma
solicitação em nosso endereço eletrônico www.samaejs.com.br na aba “fale conosco”
e clicando na opção “ clique aqui para falar com o DPO para assuntos relacionados à
LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)”.
Jaraguá do Sul, março de 2022.

________________________________
Assinatura do responsável
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