
 

 

 

 

 

 

 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
- DESENHO PARA CALENDÁRIO DO LEO 

 
 
Leo, o mascote da Phonak para adaptação pediátrica é amigo de muitas crianças em todo o mundo! 
Anualmente, a Phonak reúne desenhos de crianças para um lindo calendário. Agora, seu filho também pode 
desenhar a sua própria versão do Leo para este calendário. 
 
Siga as instruções abaixo para o envio do desenho. 
 
Passo a passo: 
• Baixe o modelo em www.phonak.com/drawingleo e desenhe o seu Leo dentro das dimensões da 
página (formato do papel: paisagem) 
• Envie o desenho original junto com este termo de consentimento preenchido e assinado para:  

Phonak Communications AG, Pediatric Team, Att. Susanne Wenger, Laenggasse 17, 3280 Murten 
– Suíça ou para o escritório local da Phonak no Brasil (CENESP: Avenida Maria Coelho 
Aguiar, 215, Bloco A, 4º andar CEP 05804-900 São Paulo/SP) aos cuidados de Talita 
Donini. 

• Envie uma foto digital de seu/sua filho(a) para talita.donini@sonova.com (que será publicada ao lado 
do desenho do Léo, junto com o primeiro nome, a idade e o país). 

 
Qualificação: 
 
Sonova do Brasil Produtos Audiológicos Ltda. (“Sonova”) 
CNPJ: 92.792.530/0001-38  
Avenida Maria Coelho Aguiar, 215, Bloco A, 4º andar CEP 05804-900 São Paulo/SP 
 
Responsáveis legais: 
 
Nome completo: 
Endereço completo: 
Telefone: 
E-mail (somente para notificação do vencedor): 
 
Nome completo: 
Endereço completo: 
Telefone: 
E-mail (somente para notificação do vencedor): 
 
 
Representado: 
 
Nome completo: 
Idade 
  
 
 
 
 

Sonova AG 

Laubisrütistrasse 28 

8712 Stäfa  Suíça 

 

Telefone: +41 58 928 33 33 

www.sonova.com 

http://www.phonak.com/drawingleo
mailto:talita.donini@sonova.com


 

 

Prazo: 
Os desenhos devem ser enviados até 01 de agosto de 2019 para o endereço acima informado. 
 
Seleção: 
Serão escolhidos 12 desenhos pela equipe da Phonak situada em Stäfa, na Suíça.  
 
 
Informações gerais: 
O(s) responsável(ei) legal(is), acima qualificados, neste ato, concedem autorização à Sonova, de forma 
irrevogável e gratuitamente, para o uso do desenho feito pelo Representado, sua imagem, dados pessoais 
pela Sonova (e suas subsidiárias relacionadas e empresas associadas) para utilização na criação do 
"Calendário do Leo - 2020 da Phonak" e de cartões-postais relacionados (os "Materiais").  
 
Os Materiais, juntamente com a imagem e nome do Representado, serão publicados em todo o mundo e 
distribuídos em formato impresso ou online para os profissionais de saúde auditiva ou poderão ser 
publicados online nas páginas da Web ou nos canais de mídia social da Sonova.  
 
Os Materiais poderão ser combinados com outras imagens, textos e gráficos e/ou serem editados, cortados, 
recortados, alterados ou modificados de qualquer outra forma pela Sonova, a fim de adequar à publicação 
no Calendário do Leo.  
 
Caso o responsável legal concorde em enviar um pequeno videoclipe do Representado (enquanto desenha 
a imagem vencedora), estará automaticamente concedendo à Sonova o direito de usar esse vídeo nas 
páginas da Web ou nos canais de mídia social da Sonova. 
 
A Sonova não se responsabiliza pelo atraso no envio, perdas ou extravios dos Materiais, incluindo nos casos 
de envio sem o presente termo de consentimento, caso em que Sonova ficará impedida de utilizar os 
Materiais, ou quaisquer erros que possam ocorrer. 
 
Os responsáveis legais entendem, aceitam, declaram e reconhecem que: (a) seus dados pessoais e do 
Representado foram por eles disponibilizados e são integralmente verdadeiros, (b) o presente termo 
representa e contempla a cessão, pelos responsáveis legais à Sonova, do direito de uso dos Materiais, nas 
condições aqui indicadas, (c) esta autorização possibilitará que a Sonova, de forma livre e sem limitação de 
território ou de repetições, possa, a seu exclusivo critério, utilizar, fixar, editar, dispor e exibir os Materiais; 
(d) a autorização é concedida gratuitamente e que, por conta da sua outorga e/ou através do exercício dos 
direitos ora concedidos, nenhum pagamento, compensação, royalties ou outra forma de remuneração será 
devido aos responsáveis legais ou ao Representado e/ou qualquer terceiro, a qualquer tempo e por qualquer 
razão; (e) estão aptos, devidamente capacitados e legalmente autorizados a conceder a autorização objeto 
deste termo; (f) compreenderam e aceitaram integralmente, de forma consciente e sem qualquer limitação, 
as condições desta autorização e da forma de utilização dos Materiais; (g) inexiste qualquer impedimento de 
ordem legal, religiosa, moral ou pessoal para a concessão da presente autorização; (h) lhe foram fornecidas 
toda as informações e dados relacionados com os propósitos de utilização, fixação e disposição dos 
Materiais, (i) estão aptos e legalmente autorizados a emitir o presente termo e representar os interesses do 
Representado e (j) os Materiais constituem trabalho original e não violam direitos de terceiros, incluindo 
direitos autorais, marcas comerciais, direitos pessoais ou de propriedade. 
 
 
Privacidade: 
Os Materiais serão usados e armazenados apenas para fins de organização e processamento do calendário.  
 
Para que a Sonova possa contatar os responsáveis legais e informá-los caso o desenho do Representado 
faça parte do calendário, será necessário que Sonova acesse e use os dados pessoais aqui transmitidos 
pelos responsáveis legais. Tais dados poderão ser usados para fins de contato e os Materiais serão 
publicados no calendário físico, site Sonova e mídias sociais (Facebook, Instagram, YouTube). 
 
Independente do processo, existem alguns direitos que você pode exercer:   
 
Os responsáveis legais têm o direito de revogar este consentimento para os fins acima mencionados a 
qualquer momento sem apresentar justificativa, ficando certo, contudo, que, neste caso, Sonova ficará 
impossibilitada de utilizar os Materiais, e, portanto, o Representado e respectivos Materiais serão 
desconsiderados para fins de participação na campanha.  
 



 

 

Os responsáveis legais também tem o direito de (i) solicitar acesso e alterar seus dados pessoais e/ou da 
Representado caso estejam incorretos ou incompletos ou desatualizados, (ii) refutar o processamento dos 
seus dados pessoais e/ou do Representado, conforme está descrito neste termo, (iii) obter um extrato de 
portabilidade de dados (caso seja tecnicamente viável) e (iv) solicitar a exclusão dos seus dados pessoais 
e/ou do Representado, observada a limitação mencionada acima.  
 
Uma vez que estejam participando da campanha, no entanto não será possível recolher nenhum calendário 
físico já distribuído e que contenha os Materiais do Representado, de forma que é fundamental que os 
responsáveis legais avaliem com cuidado o interesse em participar da campanha e submeter o presente 
junto com os Materiais.  
 
Se os responsáveis legais tiverem questões relacionadas ao processamento dos seus dados pessoais e/ou 
do Representado, poderão entrar em contato com a Sonova através do e-mail privacy@sonova.com.  
 
Sonova compartilhará ou divulgará os dados pessoais dos responsáveis legais e do Representado apenas 
com as suas subsidiárias ou associadas ou com terceiros de confiança para que a Sonova possa prosseguir 
com o calendário e apresentar e publicar os Materiais, conforme descrito aqui. Os dados pessoais dos 
responsáveis legais e do Representado jamais serão vendidos a terceiros. 
 
Em acréscimo, a Sonova somente divulgará os dados pessoais acima mencionados a outros terceiros não 
elencados no parágrafo anterior quando: (a) expressamente autorizada pelo(s) responsáveis legal(is); (b) 
mediante ordem judicial; ou (c) por força de lei. 
 
Embora a Sonova adote todas as medidas necessárias para a proteção dos Materiais quando de sua 
divulgação na Internet, a Sonova não pode garantir que eles não serão copiados, armazenados e/ou editados 
por terceiros atuando de má-fé ou de forma ilícita, e que em tais situações a Sonova não poderá ser 
responsabilizada. 
 
Os Materiais serão mantidos armazenados pelo tempo necessário para atender às finalidades definidas 
neste termo, exceto se existir alguma obrigação legal para armazená-los por um período maior. 
 
Jurisdição 
Esses termos e condições serão regidos pelas leis brasileiras e quaisquer conflitos ou disputas deverão ser 
submetidos à jurisdição exclusiva dos tribunais brasileiros. 
 
 
 
 
Assinaturas: 
 
 
Responsável(is) Legal(is): 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 
Nome:      Nome: 
 
 
Data: _____________________  Data: _____________________ 
 

mailto:privacy@sonova.com

