
 

Ref. AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO 

 

 

Agradecemos seu comentário em nosso canal. 

Gostaríamos de publicar seu depoimento neste e/ou em outros canais 

digitais da RDC ou em outros meios de comunicação utilizados pela 

nossa empresa, conforme expomos abaixo.  

 

Você concorda com o regulamento abaixo e autoriza a publicação? 

 

1. Este compartilhamento de fotos e/ou vídeos e/ou texto é de 

caráter exclusivamente cultural e recreativo, sem qualquer 

modalidade de sorteio, pagamento ou premiação nem 

vinculado à aquisição ou ao uso de qualquer bem, direito ou 

serviço, que será realizado pela RDC FÉRIAS, 

HOTÉIS E TURISMO, inscrita no CGC/MF sob nº 65.082.455/0001 -

49, com sede na Rua Manoel Coelho, 600, 2º andar, São 

Caetano do Sul, São Paulo – SP.  

2. Poderão enviar suas fotos e/ou vídeos e/ou texto quaisquer 

interessados maiores de 18 (dezoito) anos ou, se menores, 

devidamente autorizados e/ou representados, na forma da lei 

por seus responsáveis legais, desde que residentes dentro do 

território nacional. 

3. Os Interessados reconhecem o caráter público, dentro dos 

termos da plataforma, e autorizam e concedem, a título 

gratuito, o uso dessas fotos e/ou vídeos e/ou texto, 

principalmente do uso de seus comentários efetuados no 

Instagram e/ou em outro canal acima mencionado, em todo 

território nacional e no exterior, inclusive em peças publicitárias. 

4. Os interessados poderão enviar suas fotos e/ou vídeos e/ou 

texto utilizando a 

Hashtag #MEUROTEIRORDC, #RDCFERIAS,  #RDCVIAGENS, ou 

para o e-mail marketing@rdcviagens.com.br 

5. A RDC FÉRIAS HOTÉIS E TURISMO   não se responsabilizará pela 

autenticidade dos dados fornecidos pelo participante, ou pelo 

mailto:marketing@rdc-ferias.com.br


 

fornecimento de informações incorretas, imprecisas ou 

incompletas.  

6. Os interessados declaram, desde já, serem responsáveis pelos 

comentários efetuados no meio digital ou outros canais, bem 

como pela autoria das fotos encaminhadas, e que elas não 

constituem plágio ou qualquer outra forma de apropriação 

autoral vedada pela lei, assumindo inteira responsabilidade por 

eventuais reproduções de trabalhos de terceiros. 

7. Os interessados assumem total e exclusiva responsabilidade a 

respeito de todas e quaisquer eventuais reivindicações de 

terceiros que se sintam prejudicados pelas fotos e/ou vídeos 

e/ou texto enviados à RDC FÉRIAS HOTÉIS E TURISMO. 

8. Os interessados, desta forma, autorizam, desde já, a veiculação 

de seu nome de usuário, nacionalidade e cidade, fotos e/ou 

vídeos e/ou texto  sem limitação de espécie alguma para 

utilização das mesmas, seja em formato digital ou impresso, 

incluindo-se, sem se  limitar, os sites ou páginas de redes sociais 

da RDC Férias Hotéis e  Turismo (em Facebook, Instagram, Blog 

Meu Roteiro RDC, revista Férias &Lazer etc.), mídia exterior e 

para  efeitos de publicidade ou marketing visíveis em todo o 

mundo, a  critério da RDC FÉRIAS HOTÉIS E TURISMO; reservando-

se também o direito de editar ou modificar as  fotos e/ou vídeos 

e textos livremente, sem a necessidade de qualquer 

autorização prévia, respeitando sempre o  conteúdo, a fim de 

ajustá-los ao padrão do informativo. 

9. Ficam garantidos ao interessado os direitos de obter 

confirmação de que suas imagens e dados foram ou são 

utilizados, acesso aos dados, correção de dados incompletos, 

inexatos ou desatualizados, eliminação dos dados e outros, 

inclusa a possibilidade de revogação deste consentimento. Os 

direitos devem ser exercidos preferencialmente por meio do 

contato dpo@rdcviagens.com.br 

10. Fica, desde já, eleito o Foro da Comarca da Capital, Estado de 

São Paulo, como o competente para dirimir quaisquer questões 

advindas do presente Regulamento.  


