
DECLARAÇÃO CHALLENGE UGC (AUTORES MAIORES DE IDADE)  

Com o presente documento, declaro ter lido e confirmo: ser autor e idealizador dos projetos do UCG 
Challenge enviados para o site https://playenergy.enel.com (“Site”) para a participação no concurso a 
prêmios PlayEnergy 2022 (doravante o “Concurso”); que, se os projetos foram idealizados junto a outros 
membros da equipe, estes também devem ser considerados autores e idealizadores dos mesmos, e, 
enquanto tais, deram sua autorização expressa, também através dos pais/responsáveis – se menores de 
idade – a candidatar seus projetos ao concurso em questão, aceitando todos os termos previstos pela 
presente declaração; que os projetos são originais, inéditos e não protegidos por quaisquer direitos de 
propriedade intelectual de terceiros e que foram obtidas todas as autorizações e isenções de 
responsabilidade para a utilização e a divulgação dos projetos e que, portanto, a reprodução e utilização 
por parte da Enel S.p.A. e/ou das sociedades pertencentes ao Grupo Enel não comportará nenhuma 
violação de direitos de terceiros; que nada do que foi carregado é contrário a normas de lei, e que o 
conteúdo dos projetos não é obsceno, difamatório, profano, racista, vulgar, ofensivo ou em violação dos 
direitos de propriedade intelectual, dos direitos morais, direitos de tutela dos dados pessoais de terceiros 
e, em geral, respeita as condições estabelecidas pela lei de direito autoral italiana (Lei n. 633 de 22 de abril 
de 1941) e subsequentes alterações; de manter indene a Enel S.p.A. e todas as sociedades pertencentes ao 
Grupo Enel, seus representantes, funcionários, consultores, bem como quaisquer parceiros comerciais de 
eventuais contestações ou reclamações feitas por terceiros, de qualquer natureza, em relação aos direitos 
de propriedade intelectual inerentes aos projetos apresentados durante a participação no Concurso; de 
autorizar a Enel S.p.A. e todas as sociedades pertencentes ao Grupo Enel a utilizar os projetos carregados 
para fins da realização do Concurso; de ceder em via definitiva à Enel S.p.A., a título gratuito, todos os 
direitos patrimoniais e de uso dos projetos em todos os meios de comunicação, tanto offline quanto online, 
na Itália e no exterior (presentes e/ou futuros) para fins promocionais e de divulgação relacionados ao 
Concurso; de autorizar, igualmente, a Enel S.p.A. e todas as sociedades pertencentes ao Grupo Enel onde 
os projetos sejam publicados, inclusive no Site do Concurso e nos próprios websites, a citar os autores dos 
projetos publicando os respectivos nomes de batismo e cidades de origem após ter obtido consentimento 
válido para fins da publicação por parte dos próprios autores; de estar ciente e ter lido os termos de 
privacidade fornecidos juntamente com o regulamento do Concurso, segundo os quais serão tratados os 
dados pessoais fornecidos com o presente documento. Ou TERMO DE ACEITAÇÃO 

   

CHALLENGE UGC AUTORES MENORES DE IDADE 

Na minha qualidade de mãe/pai/responsável do menor participante, declaro que o(a) menor é autor(a) e 
idealizador(a) dos projetos do Challenge UGC carregados no site https://playenergy.enel.com (“Site”) para 
a participação no concurso a prêmios PlayEnergy 2022 (doravante o “Concurso); que, se os projetos foram 
idealizados junto a outros membros da equipe, estes também devem ser considerados autores e 
idealizadores dos mesmos, e, enquanto tais, deram sua autorização expressa, também através dos 
pais/responsáveis – se menores de idade – a candidatar seus projetos ao concurso em questão, aceitando 
todos os termos previstos pela presente declaração; que os projetos são originais, inéditos e não 
protegidos por quaisquer direitos de propriedade intelectual de terceiros e que foram obtidas todas as 
autorizações e isenções de responsabilidade para a utilização e a divulgação dos projetos e que, portanto, a 
reprodução e utilização por parte da Enel S.p.A. e/ou das sociedades pertencentes ao Grupo Enel não 
comportará nenhuma violação de direitos de terceiros; que nada do que foi carregado é contrário a normas 
de lei, e que o conteúdo dos projetos não é obsceno, difamatório, profano, racista, vulgar, ofensivo ou em 
violação dos direitos de propriedade intelectual, dos direitos morais, direitos de tutela dos dados pessoais 
de terceiros e, em geral, respeita as condições estabelecidas pela lei de direito autoral italiana (Lei n. 633 
de 22 de abril de 1941) e subsequentes alterações; de manter indene a Enel S.p.A. e todas as sociedades 
pertencentes ao Grupo Enel, seus representantes, funcionários, consultores, bem como quaisquer 
parceiros comerciais de eventuais contestações ou reclamações feitas por terceiros, de qualquer natureza, 
em relação aos direitos de propriedade intelectual inerentes aos projetos apresentados durante a 
participação no Concurso; de autorizar a Enel S.p.A. e todas as sociedades pertencentes ao Grupo Enel a 



utilizar os projetos carregados para fins da realização do Concurso; de ceder em via definitiva à Enel S.p.A., 
a título gratuito, todos os direitos patrimoniais e de uso dos projetos em todos os meios de comunicação, 
tanto offline quanto online, na Itália e no exterior (presentes e/ou futuros) para fins promocionais e de 
divulgação relacionados ao Concurso; de autorizar, igualmente, a Enel S.p.A. e todas as sociedades 
pertencentes ao Grupo Enel onde os projetos sejam publicados, inclusive no Site do Concurso e nos 
próprios websites, a citar os autores dos projetos publicando os respectivos nomes de batismo e cidades de 
origem após ter obtido consentimento válido para fins da publicação por parte dos próprios autores; de 
estar ciente e ter lido os termos de privacidade fornecidos juntamente com o regulamento do Concurso, 
segundo os quais serão tratados os dados pessoais fornecidos com o presente documento. 

 


