
 

CLASSIFICAÇÃO DE SEGURANÇA 

Video / Fotografia 
Parte 1: Formulário de lançamento 
 
O objetivo deste formulário é pedir permissão  para usar suas fotos e/ou vídeos. Este é 
um requisito legal de propriedade intelectual. Veja abaixo: 
 
Eu, ___________________________, concedo à Anglo American os direitos da minha imagem, em 
vídeo ou estática, e do som da minha voz gravado em fita de áudio ou vídeo.  
Eu entendo que o vídeo pode ser editado, copiado, exibido, publicado ou distribuído e 
renuncio ao direito de inspecionar ou aprovar o produto final com minha imagem. Além disso, 
renuncio a qualquer direito a royalties ou outra compensação decorrente ou relacionada ao 
uso da minha imagem ou gravação. Também entendo que este material pode ser usado tanto 
para públicos internos na Anglo American quanto para públicos externos em área geográfica 
irrestrita.   
Gravações fotográficas, de áudio ou de vídeo podem ser usadas para QUALQUER 
FINALIDADE, que pode incluir, mas não se limita a: 

 Apresentações; 
 Cursos; 
 Vídeos online / Internet; 
 Meios de comunicação; 
 Notícias (Imprensa); 

 
Ao assinar este comunicado, compreendo que a permissão significa que minhas gravações 
fotográficas ou de vídeo podem ser exibidas eletronicamente pela Internet ou em outros 
ambientes públicos. 
Não há limite de tempo para a validade deste comunicado, nem qualquer limitação 
geográfica sobre onde esses materiais podem ser distribuídos. 
Esta versão se aplica a gravações fotográficas, de áudio ou vídeo coletadas como parte das 
sessões listadas neste documento apenas. 
Ao assinar este comunicado, reconheço que li e compreendi completamente o comunicado 
acima e concordo com minha vinculação a ele. Eu, por meio deste, recuso toda e qualquer 
reclamação contra qualquer pessoa ou organização que utilize este material para todos os 
fins. 
 
Nome completo___________________________________________________  
 
Cargo ________________________________________ 
 
Endereço ________________________________________ 
 
Telefone ___________________________ E-mail________________________________________________ 
 
Data da assinatura____________________________ 
 
Se esta liberação for para um menor de 18 anos, a assinatura do pai, mãe ou responsável 
legal também é necessária. 
 
Assinatura dos pais_____________________ Data____________________________ 
  



Vídeo / Fotografia 
Parte 2:  Formulário de consentimento 
 
O objetivo deste formulário é pedir permissão  para usar suas fotos e/ou vídeos. Este é 
um requisito legal de privacidade de dados nos países em que operamos.  

Ao fornecer sua assinatura abaixo, você concorda com o uso de suas fotos e vídeos para os 
fins de: 

 Apresentações; 
 Cursos; 
 Vídeos online / Internet; 
 Meios de comunicação; 
 Notícias (Imprensa); 

Você pode retirar seu consentimento a qualquer momento entrando em contato com a 
Equipe de Proteção de Dados em dataprotection@angloamerican.com . Para entender 
como usamos seus dados pessoais, ou seja, para onde os transferimos, por quanto tempo os 
mantemos e com quem os compartilhamos, leia o aviso de privacidade anexo.  

Autorizo a utilização das minhas fotografias e vídeos para fins promocionais.   

 
Nome completo___________________________________________________  
 
Cargo ________________________________________ 
 
Assinatura____________________________ Data:_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vídeo / Fotografia 
Aviso de privacidade 
 

1. Introdução 

1.1 Este Aviso de Privacidade é um complemento do Aviso de Privacidade do 
Funcionário, que define seus direitos de proteção de dados em mais detalhes. O 
conteúdo do Aviso de Privacidade do Colaborador, disponível no Eureka, continua 
a ser aplicável ao processamento das suas imagens além das informações abaixo 
indicadas.  

 

1.2 Em caso de dúvidas sobre este Aviso de Privacidade ou preocupação sobre seus 
dados pessoais, ou se quiser acessar as informações nele contidas em um formato 
diferente, entre em contato com nossa Equipe de Proteção de Dados em 
dataprotection@angloamerican.com. 

 
2. Quais dados pessoais nós usamos? 

2.1 Usaremos suas fotografias e vídeos (imagens) feitas durante a sessão descrita no 
Formulário de Liberação. 

 
3. Quais são os objetivos e a base legal para o uso dos seus dados pessoais? 

3.1 Usaremos suas imagens para fins promocionais. Isso inclui a publicação e uso 
para: 

 
 Apresentações; 
 Cursos; 
 Vídeos online / Internet; 
 Meios de comunicação; 
 Notícias (Imprensa); 

 

3.2 Pretendemos processar seus dados pessoais sob a base legal de consentimento. 
Você pode retirar seu consentimento a qualquer momento entrando em contato 
com a Equipe de Proteção de Dados em dataprotection@angloamerican.com. 

 
4. Por quanto tempo mantemos seus dados pessoais? 

4.1 Retemos dados pessoais pelo tempo necessário para satisfazer a finalidade pela 
qual foi coletado.  Mais detalhes sobre retenção estão definidos no Aviso de 
Privacidade do Funcionário. 
 

5. Com quem compartilhamos seus dados pessoais? 

5.1 Dentro da empresa, suas imagens podem ser acessadas ou divulgadas 
internamente com base na necessidade de conhecimento para membros 
autorizados da equipe, conforme necessário para os objetivos da atividade 
promocional listados acima.   

 

5.2 Seus dados pessoais também são acessados por agências de comunicação 
externas com as quais trabalhamos (incluindo suas empresas associadas e 
subcontratadas), que nos fornecem serviços de marketing, promocionais e 
serviços associados.   



 
6. Informações sobre transferências internacionais 

6.1 De tempos em tempos, seus dados pessoais serão transferidos para empresas 
associadas da Empresa para processamento dos fins descritos acima. Isso será 
aplicável, por exemplo, quando a empresa relevante ou um gerente dessa 
empresa for responsável por conduzir ou aprovar o processo ou quando os dados 
fizerem parte de um diretório global onde outras pessoas precisam ter acesso.   

 

6.2 Essas empresas associadas ou gerentes podem estar localizados na União 
Europeia, África do Sul, Botswana, Namíbia, Canadá e Estados Unidos.  Além das 
transferências para fins das atividades descritas acima, se utilizadas em nosso site, 
você deve observar que suas imagens podem ser acessadas em qualquer lugar 
do mundo pelos usuários do site.   

 

6.3 Os dados pessoais também podem ser transferidos para terceiros (por exemplo, 
prestadores de serviços ou reguladores conforme estabelecido acima), que 
podem ter sistemas ou fornecedores localizados fora de sua jurisdição.   

 

6.4 Como resultado, seus dados pessoais podem ser transferidos para países fora de 
onde você trabalha, cujas leis de proteção de dados podem ser menos rigorosas 
do que as suas.   

 

6.5 A Empresa garantirá que salvaguardas apropriadas ou adequadas estejam em 
vigor para proteger suas informações pessoais e que a transferência de suas 
informações pessoais esteja em conformidade com as leis de proteção de dados 
aplicáveis. 

 

6.6 Quando exigido pelas leis de proteção de dados aplicáveis, a Empresa garantiu 
que os prestadores de serviços (incluindo outras empresas associadas à Empresa) 
assinassem as cláusulas contratuais padrão aprovadas pela Comissão Europeia 
ou outra autoridade supervisora com jurisdição sobre o exportador da Empresa em 
questão.  Você pode obter uma cópia de quaisquer cláusulas contratuais padrão 
em vigor relacionadas às transferências de seus dados pessoais entrando em 
contato com dataprotection@angloamerican.com. Observe que qualquer 
documento disponibilizado a você pode ser editado por motivos de 
confidencialidade comercial.  

 
7. Aviso de mudanças 

7.1 A Empresa pode alterar ou atualizar este Aviso de Privacidade a qualquer 
momento.  Você será informado dessas alterações ou sobre a atualização do 
Aviso de Privacidade.   

 
7.2 Este Aviso de Privacidade foi atualizado e revisado pela última vez em 18 de junho 

de 2020. 

 
 


