Cessão de Direitos e
Registro de Fotos
CRE-Foto-Formulário

1. Eu, ________________________________, de nacionalidade, _________________,
com documento de identidade / cédula N° _________________, concedo ao
CRESPIAL, em caráter irrevogável, os direitos não-exclusivos de utilizar, publicar,
reproduzir, distribuir, mostrar, comunicar ou pôr a disposição do público, em qualquer
idioma e por qualquer meio (incluindo o meio digital), em parte ou em sua totalidade,
por um período ilimitado de tempo e para ser utilizado em todo o mundo, unicamente
com fins educativos, culturais ou como informação pública, em todos os casos, sem
fins lucrativos, os seguintes materiais:
Identificador
(nome do
arquivo)

Descrição
(não mais de 40 palavras)

Data

Nome do
fotógrafo

Créditos:
[ano] por (nome do
fotógrafo)

2. Também, concedo ao CRESPIAL o direito não exclusivo de autorizar a terceiros
(Núcleos Focais e/ou instituições dedicadas à salvaguarda do PCI) o uso (em parte ou
em sua totalidade) do material sinalado, unicamente com fines educativos, culturais ou
de difusão pública e sem fins lucrativos.

Nota importante: O presente formulário deve ser impresso, preenchido a mão, digitalizado
e enviado em anexo com os formulários solicitados
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Estes direitos são concedidos com a condição de mencionar os créditos respectivos
conforme previsto no quadro do Parágrafo 1.
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O CRESPIAL compromete-se a incluir ou mencionar os créditos do fotógrafo em todas
e cada uma das imagens utilizadas nos produtos elaborados pelo Centro ou por
terceiros relacionados ao CRESPIAL (Núcleos Focais e/ou instituições dedicadas à
salvaguarda do PCI).
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A cessão do material não é, de nenhuma maneira, uma violação ou uma infração com
respeito a qualquer direito autoral ou licença existente.

6 Também não é, em absoluto, uma violação ou infração das práticas habituais que
regulam o acesso ao patrimônio representado ou incorporado nem contém nada
obsceno, calunioso o difamatório.

Nome Completo:

N° de documento de identidade / Cédula:

Endereço Completo:

Email:

Assinatura:

Data:

Nota importante: O presente formulário deve ser impresso, preenchido a mão, digitalizado
e enviado em anexo com os formulários solicitados

