
 
 
 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM E CESSÃO DE 

DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL  

 

Na qualidade de representante legal do(a) menor inscrito neste formulário, nos 

termos do art. 1.634, VII, do Código Civil, autorizo sua inscrição e participação 

no Hackathon que será promovido pela HAPPY CODE EDUCAÇÃO S.A., com 

sede na Av. Dermival Bernardes Siqueira nº 1.922, Swiss Park, Campinas/SP, 

CEP 13049-252, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.239.298/0001-92 concedendo 

autorização total para a referida empresa, bem como para as demais empresas 

relacionadas no Anexo I do presente instrumentos, para uso das filmagens, 

fotografias, nome, som de voz e dados biográficos do menor inscrito em razão 

da participação no projeto Hackathon, para fim de divulgação do referido evento, 

por prazo de até 10 (dez) anos . 

A autorização permite a utilização pela Happy Code e/ou pelas as empresas 

relacionadas no Anexo I do presente instrumento, gratuitamente, a qualquer 

tempo e em número ilimitado de vezes, das filmagens e/ou fotografias do menor. 

A Happy Code e/ou as empresas relacionadas no Anexo I do presente 

instrumento ficam plenamente autorizadas e capacitadas a reproduzirem e 

publicarem, no Brasil e no Exterior, sob qualquer forma de propaganda e 

marketing relacionada ao menor, tais como, mas não se limitando à mídia 

impressa (fotos, livros, catálogos, revista, jornal, entre outros), mídia eletrônica 

(programas de rádio, podcast, vídeos e filmes para televisão aberta e/ou 

fechada, documentários, entre outros), internet e redes sociais (Facebook, 

Instagram, Snapchat, Twitter, You Tube, Tik Tok, ClubHouse), multimidia, home 

vídeo, digital vídeo, as produções que contenham elementos que divulguem o 

menor. 

Os direitos de imagem neste ato cedidos poderão ser revogados sem prejuízo 

de toda e qualquer divulgação já veiculada, por meio de requerimento expresso 

do cedente. 

 

Os direitos patrimoniais de propriedade intelectual do menor sobre os 

trabalhos/projetos realizados e apresentados exclusivamente no Hackathon, 



 
 
 

são, neste ato, cedidos à Happy Code, a título gratuito, em caráter irrevogável e 

irretratável, o qual poderá ser explorado nos termos do Regulamento Hackathon 

2021. 

______________________  

Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo I 

Empresas Autorizadas 

 

Nome Razão Social CNPJ 

Logitech LOGITECH DO BRASIL 

COMERCIO DE 

ACESSORIOS DE 

INFORMATICA LTDA 

08.573.862/0001-15 

Alto Giro RECCO RECCO & CIA 

LTDA 

76.795.418/0001-02 

Radix RADIX ENGENHARIA E 

DESENVOLVIMENTO 

DE SOFTWARE S/A 

11.677.441/0001-49 

Unicesumar CESUMAR - CENTRO 

DE ENSINO SUPERIOR 

DE MARINGA LTDA 

79.265.617/0001-99 

 

 


