Formulário Anual para Uso em Mídia
Complete um formulário por criança

Nome do menor:
Data de Nascimento:
Ano Escolar
(onde aplicável):

Nossa paróquia e/ou escola, ____________________________________________________, usa imagens, entrevistas, e vídeos
de nossas crianças para diversos comunicados internos e externos. Nossos formulários de comunicação interna e externa
incluem, entre outros: impressos, como jornais, boletins e informativos; fotografias e imagens digitais; filmes e vídeos; posts na
web ou redes sociais e galeria de imagens; plataformas de redes sociais, incluindo, entre outros, Facebook, Twitter e Instagram.

Seguimos as Regras e Diretrizes para o Uso de Sites de Redes Sociais com Menores da Arquidiocese de Atlanta. Favor
consultar esta fonte para mais informações.

Favor indicar abaixo se nossa paróquia e/ou escola tem a permissão de divulgar entrevistas, imagens e /ou vídeos de seu
filho para todos os eventos da paróquia e/ou escola por um ano:

�

Pelo presente, dou permissão à seguinte paróquia e/ou escola, _______________________________________, para
usar imagens e entrevistas de meu filho, ____________________________________________________, para comunicados
internos e externos por um ano. Meu filho pode ser fotografado e/ou entrevistado pelo The Georgia Bulletin (Boletim da
Georgia) e outros meios de comunicação. Entendo que o conteúdo pode ser reimpresso no The Georgia Bulletin (Boletim da
Georgia) ou outros meios para promoção, incluindo, entre outros, filme; vídeo; televisão; rádio; jornais como The Atlanta
Journal and Constitution; websites (páginas eletrônicas) ou plataformas online; e mídia social incluindo, entre outros,
Facebook, Twitter e Instagram. Isento a paróquia e/ou escola, e a Arquidiocese de Atlanta, de qualquer responsabilidade ou
dano por quaisquer reclamações provenientes da publicação ou reprodução de quaisquer fotografias ou entrevistas em qualquer
noticiário ou outro meio de comunicação. Renuncio a todo e qualquer direito de inspecionar ou aprovar as imagens finais,
vídeos ou material impresso que possam ser usados em conjunto com qualquer imagem ou vídeo, ou de aprovar o eventual uso
final do mesmo.

Entendo que fotografias, vídeos, e/ou entrevistas são produzidos com conhecimento e aprovação da paróquia e/ou escola, e que
um formulário assinado deve ser apresentado para cada indivíduo participante.

�

Não desejo que meu filho seja incluído, ou que sua imagem seja utilizada, em quaisquer comunicados internos e
externos. Não inclui os anuários ou jornais da Escola Católica.

PARA USO EXCLUSIVE DO ESCRITÓRIO: Substituir este comunicado anualmente. Manter o comunicado mais recente até que
a criança tenha 20 anos de idade.
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Assinatura do Pai ou Responsável

Data

Nome Impresso do Pai ou Responsável
Favor contatar o Líder de Catequese de sua Paróquia ou a Administração da Escola imediatamente para alterar
suas permissões de uso em mídia.

PARA USO INTERNO APENAS: Apresente este formulário anualmente. Manter o formulário mais recente, até que o menor
tenha 20 anos.

PARA USO EXCLUSIVE DO ESCRITÓRIO: Substituir este comunicado anualmente. Manter o comunicado mais recente até que
a criança tenha 20 anos de idade.
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