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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM E DEPOIMENTO
Guardiões da Produtividade
1. O presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM E DEPOIMENTO
(“Termo”) regulamenta o envio e autorização de divulgação, pelo CEDENTE, de vídeo
por este criado, por ele realizadas (“Material”), cujo objetivo é a divulgação de uma ação
promocional no âmbito do projeto denominado “Guardiões da Produtividade”, de
titularidade UPL DO BRASIL IND. E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A.,
pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade anônima, com
sede na Avenida Maeda s/n., térreo, Prédio Comercial, Distrito Industrial, na Cidade de
Ituverava, Estado de São Paulo, Código de Endereçamento Postal (“CEP”) 14500-000,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”)
sob n. 02.974.733/0001-52, a seguir UPL. O vídeo aqui mencionado:
•

•
•
•
•
•

Deverá conter o depoimento do CEDENTE com o tema “Como você promove a
produtividade da sua lavoura?”, contando a sua experiência no cultivo da sua
lavoura utilizando os produtos da UPL Sperto ou Perito;
Deverá ter a duração de até 1 (um) minuto;
Deverá ser gravado com celular na horizontal, de preferência no campo ou em
ambiente iluminado;
Não poderá conter a imagem de terceiros, marcas de estabelecimentos
comerciais, logos ou produtos; e
Ao final da gravação, o CEDENTE deverá falar "Eu sou um guardião da minha
produtividade".
O vídeo conterá a imagem apenas do CEDENTE, o qual receberá camisetas da
campanha e um banner/backdrop para realização do vídeo.

2. O CEDENTE deverá enviar o vídeo por meio do hotsite da campanha
http://guardioesupl.com.br), até o dia 31 de dezembro de 2021, mediante
preenchimento dos dados requeridos para fins exclusivos da campanha, sendo eles:
nome completo, CPF, e-mail, telefone, endereço, nome, tamanho da propriedade e tipo
de cultivo. Os dados são solicitados para as seguintes finalidades: envio do prêmio
selecionado para a residência do usuário cadastrado, comprovação que o responsável
pelo cadastro é produtor rural e maior de 18 (dezoito) anos e, caso ocorra o
consentimento do participante para esta finalidade, para possibilitar o envio de
conteúdos de marketing e institucionais da UPL através do e-mail cadastrado.
Caso seu vídeo seja selecionado, a exclusivo critério da UPL, um prêmio será enviado no
endereço do CEDENTE, conforme escolha realizada pelo CEDENTE em ocasião do envio
do vídeo, nos termos aqui estabelecidos. As opções de escolha de prêmio são: garrafa
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térmica, bolsa de mão ou caixinha de som. Caso o vídeo seja selecionado, a UPL enviará
um e-mail ao contato cadastrado informando a seleção e a data para envio do prêmio.
3. A promoção aqui indicada é válida apenas para CEDENTES pessoa física atuantes na
área do agronegócio e maiores de 18 (dezoito) anos. O CEDENTE fica ciente que está
vedada a utilização de dados pessoais de terceiros, sendo o único responsável legal, cível
e criminalmente, pela veracidade dos dados incluídos no cadastro.
4. O Material poderá ser livremente utilizado, editado, alterado, produzido, regravado,
exibido e/ou disponibilizado gratuitamente pela UPL DO BRASIL IND. E COMERCIO DE
INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A., por meio de qualquer mídia social ou plataforma da
internet, sem restrição de território ou número de vezes. Para os fins aqui estabelecidos,
mídia social é qualquer ferramenta ou serviço que facilite comunicação através da
Internet ou outros meios eletrônicos (Exemplos: Facebook®, LinkedIn, WhatsApp,
Instagram, YouTube™, blogs, Twitter, entre outros, não se limitando aos exemplos aqui
indicados). Desta maneira, o presente Termo regulamenta, também, a cessão de
direitos que o CEDENTE concede à UPL do Material postado.
4.1. Para o atingimento da finalidade exposta no presente instrumento, o CEDENTE está
ciente e concorda que a UPL poderá compartilhar o Material e os dados pessoais
informados no cadastro, com empresas de publicidade e propaganda e logística,
diretamente envolvidas na campanha, com a finalidade exclusiva de edição e
tratamento do material e divulgação do vídeo, envio dos brindes e, caso o participante
tenha dado o consentimento para o recebimento de e-mails marketing e institucionais
da UPL, os dados pessoais poderão ainda ser compartilhados com empresas de
publicidade e propaganda que atuam com essa finalidade.
5. Fica estabelecido que o CEDENTE não poderá copiar, no todo ou em parte, Material
de outros cedentes, sendo certo que, verificada a coincidência de Materiais, será
considerado o cadastramento do CEDENTE que primeiro forneceu o Material.
6. Não será aceito pela UPL o envio de Material pelo CEDENTE que: (i) desrespeite a
legislação brasileira, de um modo geral e, em especial, as leis de direito autoral e/ou de
propriedade intelectual; (ii) contenha imagens, mensagens ou qualquer classe de
conteúdo de cunho pornográfico, pedófilo, racista, violento, ou ainda ofensivo à honra,
à vida privada, à imagem, à intimidade pessoal e familiar, ou de qualquer maneira
ofensivo ou contrário às leis, à ordem, à moral e aos bons costumes; (iii) seja produzido
com o intuito de cometer fraude ou estimular a prática de condutas ilícitas ou contrárias
à moral; (iv) seja produzido sem a devida e prévia obtenção expressa e por escrito de
todas as autorizações e consentimentos de terceiros que eventualmente apareçam no
Material e/ou sejam titulares de direitos sobre o mesmo. Caberá ao CEDENTE total e
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exclusiva responsabilidade pelo conteúdo do Material por ele disponibilizado, isentando
a UPL de qualquer responsabilidade decorrente da violação da legislação vigente.
7. O Material poderá ou não ser selecionado e, consequentemente, utilizado ou não
pela UPL, a seu exclusivo critério, ficando, desde já, ajustado que o Material enviado
pelo CEDENTE, selecionado ou não, poderá ser descartado a qualquer tempo pela UPL,
a seu exclusivo critério, independente de notificação prévia.
8. O presente Termo poderá ser atualizado e modificado periodicamente, podendo
ainda a UPL suspendê-lo ou cancelá-lo, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo. O
CEDENTE será notificado sobre quaisquer alterações dos termos através do e-mail
cadastrado. A versão mais recente e atualizada do Termo também estará disponível no
site www.guardioesupl.com.br. Indicamos, ao término deste documento, a data da
última atualização, razão pela qual se convida o CEDENTE a consultar periodicamente
este Termo.
9. A UPL se exime de toda e qualquer responsabilidade pelos danos e prejuízos de
qualquer natureza que possam ser devidos em razão do acesso, interceptação,
eliminação, alteração, modificação ou manipulação, por terceiros não autorizados, dos
arquivos e comunicações transmitidos no âmbito do presente termo.
10. A UPL se reserva o direito de cancelar e/ou bloquear o acesso do CEDENTE às suas
mídias e excluir delas o Material, a qualquer momento e sem prévio aviso, caso seja
constatado que este pratique ou venha a praticar algum ato ou mantenha ou venha a
manter conduta que, a critério da UPL (i) viole as leis e regulamentos federais, estaduais
e/ou municipais, (ii) contrarie este Termo, (iii) viole os princípios da moral e dos bons
costumes, (iv) possa causar risco reputacional ou de imagem à UPL. A CEDENTE ficará
responsável por eventuais danos e prejuízos causados à UPL ou a terceiros, pela prática
das condutas estabelecidas neste item.
11. A marcação do check-box ao lado do texto "Concordo com os Termos", seguida
pelo clique no botão "aceitar" e pela postagem do Material é considerada, para todos
os fins de direito, como concordância e aceitação, pelo CEDENTE, de todos os termos
e condições do presente Termo, passando o mesmo a regular a relação entre as Partes.
Da mesma forma, ao marcar o check-box ao lado do texto "Concordo com os Termos",
o CEDENTE declara ser o titular dos dados inseridos e maior de 18 (dezoito) anos.
12. A UPL não se responsabiliza por quaisquer danos sofridos pelo CEDENTE ou terceiros
que, de qualquer modo, tenham origem ou decorram do envio do Material. A UPL se
exime de quaisquer responsabilidades sobre prejuízos resultantes de qualquer
interrupção ou erro no envio do Material, incluindo a impossibilidade de acessá-lo.
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13. Tendo em vista as características inerentes ao ambiente da Internet e ambientes de
terceiros, a UPL não tem como garantir que o acesso ao Material esteja livre de invasões,
interrupções ou suspensões, ocasionadas por casos fortuitos, internos ou externos,
casos de força maior ou por outros casos não inteiramente sujeitos ao seu controle,
incluindo, sem limitação, os ocorridos no ambiente dos terceiros responsáveis pelas
plataformas por meio das quais o Material estará disponível, se eximindo de qualquer
responsabilidade proveniente de tais fatos e/ou atos.
14. Por meio da postagem do Material disponibilizado para possível seleção pela UPL, o
CEDENTE, devidamente inscrito de acordo com o previsto neste Termo, concede à UPL,
automática e gratuitamente, em caráter irrestrito, irrevogável e irretratável, cessão de
direitos do Material, que poderá ser livremente utilizado/produzido/fixado, a qualquer
tempo, na íntegra ou em partes, no Brasil ou no Exterior, em seu portal e/ou sites e/ou
mídias sociais, em campanhas e materiais publicitários, eventos, editoriais, encontros
promocionais e institucionais, bem como para as demais finalidades previstas neste
instrumento. Este Termo e seu objeto de nenhuma forma representa a cessão,
concessão ou autorização, pela UPL, de quaisquer de seus direitos, seja material ou
imaterial, de imagem, autoral ou de propriedade intelectual, sendo o CEDENTE
responsável por prejuízos causados pela violação do aqui disposto.
15. Em virtude do avençado acima, reconhece expressamente o CEDENTE que a UPL,
para os fins da campanha “Guardiões da Produtividade”, poderá livremente dispor do
Material, bem como de seus extratos, trechos ou partes, dando-lhe qualquer utilização
econômica, sem que ao CEDENTE caiba qualquer remuneração ou compensação,
podendo, exemplificativamente, adaptá-lo para fins de produção de matéria
promocional em qualquer tipo de mídia, inclusive impressa, seja para fins de divulgação
de marcas, produtos e serviços da UPL, promover ações comerciais e de merchandising
utilizando de qualquer forma o Material, direta ou indiretamente, ou inserir o Material
em qualquer propaganda e/ou publicidade referente a campanha “Guardiões da
Produtividade”, da UPL, podendo, ainda, disseminar o Material através da Internet, dar
aos mesmos qualquer outra utilização que proporcione à UPL alguma espécie de
vantagem econômica.
16. O Material será cedido, exclusivamente, à UPL. A CEDENTE não poderá produzir
material semelhante ou materiais para os mesmos fins aqui estabelecidos a outras
empresas concorrentes ou pertencentes ao mesmo setor econômico da UPL. Em razão
da cessão de direitos patrimoniais de autor ora feita e do caráter de exclusividade com
que é celebrado este termo, o CEDENTE se compromete a jamais utilizar, em benefício
próprio ou de terceiros, a qualquer tempo e sob nenhuma hipótese, o Material, bem
como seus extratos, trechos ou partes.
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17. A presente cessão entra em vigor na data do envio do Material pelo CEDENTE, e
assim perdurará por 05 (cinco) anos a contar da data do aceite do presente Termo. O
CEDENTE declara e garante, ainda, que: (i) o Material encaminhado à UPL é original e de
sua autoria, estando de acordo com as disposições legais aplicáveis; (ii) a utilização de
qualquer material protegido por direito autoral e direitos da personalidade na
concepção do Material encontra-se regularizada; (iii) obteve os licenciamentos de
direitos, permissões e autorizações eventualmente necessárias para a execução e/ou
exibição do Material, inclusive quanto a direitos de uso de imagem e voz de terceiros,
se aplicável; e (iv) o Material não viola direitos de terceiros, incluindo, sem se limitar a,
direitos autorais e direitos da personalidade.
18. O CEDENTE declara, desde já, ser o único e exclusivo titular de todos os direitos
autorais patrimoniais sobre o Material enviado, sendo responsável, outrossim,
integralmente pela cessão de direitos ora concedida, inclusive com relação à autorização
de uso das imagens e vozes de terceiros que eventualmente apareçam no Material, não
tendo a UPL qualquer responsabilidade ou controle sobre o mesmo. Em decorrência da
presente declaração, o CEDENTE, desde já, obriga-se, caso venha a ser chamado a
responder judicial ou extrajudicialmente pela prática de um ato ilícito e/ou ilegal através
do envio do Material, a isentar a UPL de quaisquer responsabilidades, bem como a
requerer a exclusão da mesma do processo, se for o caso, bem como a indenizar a UPL
por toda e qualquer despesa que esta venha a incorrer, incluindo-se, porém não se
limitando, a indenizações, custas judiciais e/ou honorários advocatícios.
19. Na hipótese de qualquer CEDENTE ou um terceiro considerar que existem fatos ou
circunstâncias que constituam ilicitude na utilização de qualquer conteúdo acessível
através do envio do Material e, em particular, quaisquer materiais que representem
práticas criminosas, violação de direitos de propriedade intelectual ou outros direitos,
este deverá enviar uma comunicação à UPL, através do endereço
guardioesdaprodutividade@upl-ltd.com. Este e-mail também deverá ser utilizado para
o esclarecimento de dúvidas/solicitações relacionadas a ação promocional “Guardiões
da Produtividade”.
20. O CEDENTE declara ter lido, estar ciente e de pleno acordo com o conteúdo e
condições deste Termo.
21. Fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para
dirimir quaisquer questões oriundas deste Termo, desistindo as Partes de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja. Qualquer disputa que surja em virtude do presente
Termo será regulada pela Legislação Brasileira.
Data: 30 de março de 2021

