DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

DECLARO, para todos os fins de direito, que estou ciente que durante as atividades
escoteiras ou eventos a ela relacionadas, são captadas imagens e vozes da minha pessoa
ou daqueles que represento como responsável legal, as quais são arquivadas em mídia
física e/ou digital nos Escritórios Nacional e/ou Regionais da UNIÃO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL (UEB), associação privada sem fins econômicos, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 33.788.431/0001-13, com sede à Rua Coronel Dulcídio, Água Verde, Curitiba - PR, CEP
80.250-100, e utilizadas para edição e diagramação de conteúdos de divulgação do
Movimento Escoteiro em sites, redes sociais, revistas/publicações eletrônicas e
qualquer meio de comunicação digital, bem como em documentos físicos, como
panfletos, folder´s, banner´s e qualquer outro meio de comunicação físico de divulgação
e propaganda, e, ainda, em materiais de finalidade educativa e para aplicação do
Programa Educativo, nos termos do Estatuto da UEB.
Nesse sentindo, AUTORIZO a captação e utilização de tais imagens e vozes da minha
pessoa ou daqueles que represento pela UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL – UEB e
EXPRESSAMENTE DOU CONSENTIMENTO, CLARO, LIVRE E ESPONTÂNEO, para que tais
dados pessoais sejam tratados, nos termos da Lei nº 13.709/2018 (LGPD – Lei Geral de
Proteção de Dados), conforme as finalidades previstas acima, nos termos do artigo 7º,
inciso I, da referida norma, sem a necessidade de qualquer outra autorização e/ou aviso
prévios para utilização da imagem/voz nos referidos matérias/conteúdos.
Os associados beneficiários e contribuintes declaram que conhecem e concordam em
cumprir as normas internas da União dos Escoteiros do Brasil, como (mas não se
limitando a estas) Estatuto, P.O.R., Políticas Internas e outras. Declaro, ainda, que as
informações acima foram por mim prestadas e são de minha inteira e total
responsabilidade, especialmente o conteúdo e especificações descritos na ficha médica.
DECLARO que tenho ciência que meus dados encontram-se sob a responsabilidade da
União dos Escoteiros do Brasil e que poderão ser armazenados pela empresa prestadora
de serviços responsável pela manutenção do Paxtu. A empresa, porém, não está
autorizada a modificar minhas informações sem autorização prévia, e nem as utilizar ou
repassá-las a terceiros, de qualquer forma além do estritamente necessário para a
manutenção e melhorias do próprio Paxtu. O Termo de Consentimento para tratamento
de meus dados pessoais, conforme previsto na LGPD, encontra-se vinculado a minha
Ficha de Associado. A Política de Privacidade e Tratamento de Dados Pessoais, bem
como os Termos e Condições de Uso do Paxtu encontra-se a disposição na página inicial
da plataforma.

