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ACORDO DE LICENCIAMENTO DO ROTARY INTERNATIONAL

Para consideração válida e de boa fé, eu, , (“Licenciador”), concedo ao Rotary International e à 
sua Fundação e entidades afiliadas (“Rotary”) uma licença não exclusiva, mundial, livre de royalties e perpétua para usar, publicar, 
imprimir, exibir, reproduzir, expor, copiar, duplicar, distribuir, editar, adaptar, vender, apresentar publicamente, transmitir, fazer 
stream, veicular por webcast, traduzir, transcrever e preparar trabalhos derivados da fotografia, desenho, ilustração, representação 
visual, vídeo, discurso, materiais e/ou outro recurso audiovisual (“Trabalho”) descrito no anexo, integral ou parcialmente, para 
qualquer finalidade, em qualquer meio, forma ou tecnologia conhecida atualmente ou desenvolvida, descoberta ou planejada no 
futuro, inclusive publicações e websites do Rotary, para fins promocionais e de marketing, via plataformas de comunicação e redes 
sociais.  Concedo ao Rotary o direito mundial de licenciar o uso do Trabalho a terceiros, como veículos de mídia, associados de clube, 
revistas e parceiros licenciados. Concordo com o uso de material editorial do Rotary junto com o Trabalho e entendo que a produção 
e o tratamento visual do Trabalho ficarão a critério exclusivo do Rotary. 

O Rotary se esforçará para incluir um crédito no Trabalho. Concedo ao Rotary uma licença não exclusiva, mundial, livre de royalties, 
perpétua e sublicenciável para usar, publicar, imprimir, exibir, editar, modificar, adaptar, reproduzir, expor, distribuir, transmitir, 
fazer stream, veicular por webcast, licenciar e apresentar publicamente meu nome, imagem, voz, pareceres, declarações, histórias 
pessoais e informações biográficas em qualquer crédito e em conexão com o Trabalho e sua publicação, em qualquer meio, forma ou 
tecnologia conhecida atualmente ou desenvolvida, descoberta ou planejada no futuro.  A coleta e o uso dos seus dados pessoais estão 
sujeitos às Normas de Privacidade do Rotary.  

Atesto que:  1) sou o único criador e proprietário do Trabalho; 2) o Trabalho não infringirá nenhum direito autoral, marca registrada 
e outros direitos; 3) o Trabalho não difama e viola a privacidade, publicidade ou quaisquer outros direitos de qualquer pessoa ou 
entidade; 4) cada adulto que aparece no Trabalho me deu consentimento irrestrito, por escrito, para usar sua imagem, nome, voz, 
declarações e informações pessoais e biográficas (“Imagem e Voz”) no Trabalho e para licenciar o seu uso a terceiros, inclusive o 
Rotary; 5) o pai/mãe, responsável ou representante legal de cada indivíduo a) menor de 18 anos de idade e b) que não tem capacidade 
jurídica e aparece no Trabalho me deu consentimento irrestrito, por escrito, para usar sua Imagem e Voz no Trabalho e licenciar seu 
uso a terceiros, inclusive o Rotary; e 6) tenho o direito de conceder todos os direitos e licenças aqui mencionados, inclusive a 
concessão de direitos de sublicenciamento ao Rotary. 

O relacionamento do Licenciador com o Rotary é de um contratado independente. Eu libero e isento o Rotary de todas as 
reivindicações, incluindo, entre outras, reclamações de violação de direitos autorais, violação de privacidade e publicidade, 
difamação e qualquer outra responsabilidade decorrente de qualquer violação ou suposta violação, por minha parte, de qualquer um 
dos termos deste Acordo ou das garantias e representações aqui contidas. Reconheço que este Acordo é regido pelas leis do estado de 
Illinois, EUA, e concordo em me submeter à jurisdição de qualquer tribunal localizado no Condado de Cook, estado de Illinois, EUA.
........................................................................................................................................................................................................................

PESSOAS COM PELO MENOS 18 ANOS

Assinatura:  Data: 

Nome (em letra de forma): 

Informações de contato: 
........................................................................................................................................................................................................................

MENORES DE 18 ANOS OU PESSOAS JURIDICAMENTE INCAPACITADAS
Sou pai/mãe, responsável ou representante legal do Licenciador em questão e tenho autoridade para assinar abaixo.  
Assinatura do pai/mãe, responsável ou representante:  Data: 

Informações de contato do pai/mãe, responsável ou representante: 

Nome e informação de contato do Licenciador: 

Assinale uma opção:  o Pai  o Mãe  o Responsável  o Representante legal 

PT—(1120)

https://my.rotary.org/pt/privacy-policy
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APÊNDICE 
........................................................................................................................................................................................................................
Descrição do Trabalho:
•  Descreva o Trabalho que está sendo licenciado ao Rotary, incluindo as seguintes informações, quando for o caso 
 Nome completo e ligação com o Rotary, como nome do clube, de todos os indivíduos que aparecem no Trabalho

Data do Trabalho: 

Local do Trabalho: 

Rotary Club ou ligação com o Rotary:

Nome a ser usado no crédito do Trabalho:


	For good and valuable consideration herein acknowledged as received I: 
	Date: 
	Printed Name: 
	Contact Info 1: 
	Date_2: 
	ParentGuardianRepresentative Name and Contact Info: 
	Licensor Name and Contact Info: 
	Location of Work: 
	Your Rotary Club or Rotary affiliation: 
	Preferred Credit line: 
	signingFor: Off
	Date of Work: 
	DescWork: 


