PAVILHÃO
BRASILEIRO
NA 16ª MOSTRA
INTERNACIONAL
DE ARQUITETURA, BIENAL DE
VENEZA 2018

TERMOS DE AUTORIZAÇÃO

19-12-2017 A 19-01-2018

1. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE
UTILIZAÇÃO DE DIREITOS DE
IMAGEM
Autorizo FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO PAULO, fundação
civil sem fins lucrativos, com sede no Parque Ibirapuera,
Portão 03, Pavilhão Ciccillo Matarazzo, São Paulo/SP,
inscrito no CNPJ sob nº 60.991.585/0001-80, denominada
apenas AUTORIZADA, a captar, fixar, reproduzir, editar,
reeditar, distribuir, divulgar, exibir, veicular, transmitir,
retransmitir e utilizar, de forma parcial ou integral, com ou sem
fins econômicos, segundo seus próprios critérios, a minha
imagem, som de voz, nome, pseudônimo, nome em artes,
dados bibliográficos, depoimento, atributos da personalidade,
informações e materiais fornecidos diretamente, por terceiros
e/ou adquiridos por meio de pesquisa na exposição “Bienal
de Arquitetura de Veneza 2018” a seguir denominada
simplesmente de EXPOSIÇÃO, realizada na cidade de Veneza,
Itália que acontecerá no período de 26 de maio a 25 de
novembro de 2018.
Fica certo e ajustado que a AUTORIZADA ou terceiros por
ela indicados, poderão utilizar os direitos de imagens ora
autorizados, em todo e qualquer material promocional para
divulgar a EXPOSIÇÃO, no Brasil e/ou no exterior, através das
mídias impressa, eletrônica e/ou digital, incluindo, mas não se
limitando às redes sociais e web site da EXPOSIÇÃO.
A presente autorização é firmada em caráter gratuito,
definitivo, irrevogável e irretratável, pelo prazo máximo de
proteção legal dos direitos patrimoniais de autor, obrigandose as partes ao seu fiel e integral cumprimento, por si,
herdeiros e sucessores.
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2. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE
UTILIZAÇÃO DE DIREITOS DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL
Autorizo FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO PAULO, fundação civil
sem fins lucrativos, com sede no Parque Ibirapuera, Portão
03, Pavilhão Ciccillo Matarazzo, São Paulo/SP, inscrito no
CNPJ sob nº 60.991.585/0001-80, denominada apenas
AUTORIZADA, a captar, fixar, reproduzir, editar, reeditar,
distribuir, divulgar, exibir, veicular, transmitir, retransmitir
e utilizar, de forma parcial ou integral, com ou sem fins
econômicos, segundo seus próprios critérios, todo e qualquer
material incluído no Projeto ora inscrito, na exposição “Bienal
de Arquitetura de Veneza 2018” a seguir denominada
simplesmente de EXPOSIÇÃO, realizada na cidade de Veneza,
Itália que acontecerá no período de 26 de maio a 25 de
novembro de 2018.
Fica certo e ajustado que a AUTORIZADA ou terceiros por ela
indicados, poderão utilizar os materiais incluídos no Projeto,
em todo e qualquer material promocional para divulgar a
EXPOSIÇÃO, no Brasil e/ou no exterior, através das mídias
impressa, eletrônica e/ou digital, incluindo, mas não se
limitando às redes sociais e web site da EXPOSIÇÃO.
Por fim, afirmo possuir todas as devidas autorizações
relacionadas à Propriedade Intelectual, incluindo as de Direito
de Autor referentes a todos os materiais incluídos neste
Projeto, as quais me permitem utilizar, bem como permitir que
terceiros utilizem todo e qualquer material ora apresentado.
A presente autorização é firmada em caráter gratuito,
definitivo, irrevogável e irretratável, pelo prazo máximo de
proteção legal dos direitos patrimoniais de autor, obrigandose as partes ao seu fiel e integral cumprimento, por si,
herdeiros e sucessores.
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