TERMO ACEITAÇÃO E DE AUTORIZAÇÃO DO USO VEICULAÇÃO DE
IMAGENS
Os termos e condições abaixo se referem à utilização de imagens e sons
disponibilizados pelo visitante/usuário no site das Óticas Santana, que se declara
apto a participar da campanha “Usar óculos faz parte da nossa história” com a
hashtag conte sua história (#contesuahistória), e que por iniciativa própria aceita
e se responsabiliza pelas imagens, autoria e originalidade do material enviado
ao site, bem como, declara que a imagem encaminhada e do usuário aqui
qualificado, respondendo dessa forma por qualquer reivindicação que venha a
ser apresentada as Óticas Santana, judicial ou extrajudicialmente, em relação
aos direitos intelectuais e/ou direitos de imagem, ou ainda por danos morais e/ou
materiais, causados as Óticas Santana ou a terceiros por força da presente
autorização.
Assim, por ocasião do acesso ao site, o aceite do presente termo e o envio das
imagens, o visitante/usuário autoriza e está ciente que as Óticas Santana poderá
utilizar, em caráter irrevogável, irretratável, definitivo e gratuito, do seu nome,
sua imagem e/ou vídeo, bem como das imagens e conteúdos enviados, para
veiculação no site e nas redes de televisão, em qualquer localidade do território
nacional e/ou do exterior, em qualquer dia e horário, via radiodifusão, VHF, UHF,
Cabo incluindo “Pay TV” e “Pay per view” CD-Rom, DVD, telefonia móvel e fixa,
MMDS, Satélite, INTERNET, ou por qualquer outro meio de transporte de sinal
atualmente existente ou que no futuro venha a ser criado. Entre os direitos das
Óticas Santana incluem-se, também, os de adaptação, condensação, resumo,
redução, compilação e ampliação dos textos, das imagens e do conteúdo objeto
deste termo.
Os termos da autorização de uso e de publicação das imagens entre as partes
serão regidos e interpretados de acordo com as Leis da República Federativa do
Brasil. O visitante/usuário concorda expressamente em submeter-se à
competência única e exclusiva dos tribunais brasileiros e, em especial, ao Foro
da Comarca de Aracaju, Estado de Sergipe, para dirigir quaisquer questões
oriundas desse instrumento.
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