PEÇA B: Formulário de autorização
Eu (Entrevistado), _____________________________________, forneci (1) as informações no quadro genealógico e a gravação
de áudio/vídeo que o acompanha ("Gravação") e (2) registros originais e fotografias ("Registros Originais") e imagens digitais
("Imagens Digitais") dos mesmos (a Gravação, Registros Originais e Imagens Digitais são coletivamente referidos como
"Genealogia"). As informações que eu forneci são exatas, no melhor de meu conhecimento.
1. Declaro e garanto que fui informado e entendo os fins para os quais o FamilySearch International ("FSI") está coletando a
Genealogia e as informações nela, que fins ("Fins") incluem preservação, publicação, facilitação de acesso, promoção das
relações familiares e compreensão, e avanço e facilitação da pesquisa da história genealógica e famílial.
2. Eu autorizei a criação e uso da minha imagem e voz na Gravação, a cópia digital dos Registros Originais, e a criação das
Imagens Digitais. Eu reconheço e concordo que não receberei nenhuma compensação para quaisquer direitos ou licenças
concedidos ou para qualquer concessão de direitos adicionais.
3. Por meio do presente , concedo ao FSI uma licença livre de royalties, irrevogável, mundial, não-exclusiva e transferível para
publicar, reproduzir, modificar, adaptar, traduzir, criar trabalhos derivados do mesmo (incluindo índices eletrônicos), distribuir,
atuar, exibir e usar a Genealogia, ou qualquer parte dela ou informações nela, perpetuamente e em caráter definitivo, para
quaisquer fins legítimos, sem limitação, incluindo a publicação ou exposição na internet para acesso público completo para que
o FSI e seus usuários, licenciados, sucessores, cessionários e entidades afiliadas possam acessar e baixar para fins de pesquisa
genealógica.
4. Declaro e garanto que, para quaisquer informações de identificação pessoal que eu forneci sobre pessoas além de mim que
ainda estão vivos ("Terceiros"), obtive consentimento deles para divulgar essa informação para o FSI e para o uso das
informações para os Fins. Eu ainda declaro e garanto que os Registros Originais foram legitimamente adquiridos por mim, são
registros originais e não violam direitos de terceiros.
5. Por meio do presente , concedo ao FSI a permissão para coletar, manter e transferir para os EUA (ou qualquer outro país que
possa ter leis de privacidade de dados menos rigorosas do que meu país) a Genealogia e todas as informações nela. Autorizo
esta coleção, o uso, o processamento, a divulgação e transferência de informações de identificação pessoal para os Fins e a
retenção de tais pelo FSI por tanto tempo quanto necessário para atender os Fins.
6. Declaro e garanto que eu tenho a necessária autoridade, poder e licenças para aceitar e conceder ao FSI todos os direitos,
licenças, e autoridades estabelecidas neste contrato, incluindo, sem limitação, as descritas no parágrafo 3.
7. Declaro e garanto que o conteúdo deste formulário foi explicado para mim claramente e com precisão em um idioma que eu
entendo, e que eu totalmente o compreendo. Eu entendo que posso procurar informações sobre direitos e acessar à
informação através do FSI em dataprivacyofficer@familysearch.org.
_____________________________________________________
(Data e Assinatura do Entrevistado)
__________________________________________________
(testemunho da marca pessoal)
Se o Entrevistado não puder assinar, peça para ele ou ela colocar um 'X' ou qualquer outra marca pessoal acima e peça para uma outra pessoa assinar acima
para testemunhar desta marca

_____________________________________________________
(Assinatura do Intérprete)

_________________________
(Data de entrevista)

Se o Entrevistado não puder ler ou compreender a forma, peça para a pessoa que interpretou asinar acima

