Autorização de Veiculação de Imagem

Eu, abaixo assinado, AUTORIZO a CENTRAL DO COMPOSITE, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ n.º 06.220.035/0001-12, a inserir minha imagem no portal www.centraldocomposite.com.br, e imprimílas na forma de COMPOSITES, sendo as fotografias no formato digital com resolução mínima de 3 (três) mega-pixels,
sendo por mim selecionadas e cedidas, estando ciente dos serviços prestados pela empresa, e concordando que não
há com isso qualquer vantagem econômica devida a mim ou a quem quer que seja pela CENTRAL DO
COMPOSITE.
A CENTRAL DO COMPOSITE, disponibiliza a imagem de atores, atrizes, modelos, figurantes e
recepcionistas de eventos em seu portal, visando facilitar a contratação desses profissionais, pelas empresas ou
pessoas cadastradas que utilizam os serviços dos mesmos, sem cobrar cachês, ou porcentagens de qualquer natureza
sobre as negociações ou rendimentos obtidos nessa negociação.
A CENTRAL DO COMPOSITE oferece o “Livro Casting”, o qual consiste em uma publicação periódica
que reúne todos os composites impressos em nossa Central, durante um determinado espaço de tempo, e é distribuído
para as principais produtoras, agências de publicidade e emissoras de TV, sem custo adicional para o profissional.
Essa autorização visa apenas informar de forma clara e sucinta, que não pode o profissional cadastrado
ser remunerado pela Central do Composite Publicidade Ltda., pelo uso de imagem, já que reconhece por essa
autorização que a mesma lhe presta um serviço.
Cabe ao profissional que figura no portal, a responsabilidade pelas fotografias, as quais são cedidas pelo
próprio, sendo que o direito autoral devido aos fotógrafos que a produziram, bem como qualquer informação a respeito
dos mesmos deverão ser cedidos pelo profissional cadastrado, sendo que a CENTRAL DO COMPOSITE não assume e
não deve direito autoral pelo material.
Para ter acesso completo aos serviços e obrigações da CENTRAL DO COMPOSITE, é possível acessar
o TERMO DE USO disposto no portal, o qual foi assinado eletronicamente.
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