
Requerimento do Prêmio STRIVE da PTC Therapeutics
Distrofia Muscular de Duchenne 2023 

Enviar o requerimento preenchido para: STRIVE@ptcbio.com

Se você não receber uma confirmação da PTC Therapeutics de que seu requerimento foi recebido em até cinco dias 
úteis, entre em contato com Lucy Oliveira por e-mail: loliveira@ptcbio.com, ou telefone para + 1 908-912-9256 
(Estados Unidos).

Seu envio deve incluir esta folha de rosto do requerimento seguido por um documento em formato PDF. O 
documento não deve ter mais do que 3 páginas e tamanho mínimo da fonte de 12 pontos. Favor incluir o seguinte:

Declaração da missão da organização
Forneça uma declaração resumida da missão e do objetivo 
da sua organização.

Título do projeto

Visão geral do projeto
Incluir as metas de programa, a região geográfica ou 
comunidade à qual o projeto afetará e as medidas de progresso.

Especificações do projeto
Incluir orçamento e cronograma detalhados do projeto.

Quantidade solicitada 
em USD:

Valor total do orçamento 
para o projeto em USD:

Selecione uma (1) das categorias a seguir para este requerimento (equivalentes em dólar americano): 

Transição para a vida adulta ($30.000 USD ou menos)       Inovador ($30.000 USD ou menos)

Título do projeto:  

Organização(ões): 

Endereço para correspondência:

País: CEP/código postal:  

Telefone: 

Pessoa para contato:

Cargo: Email: Telefone:  

A sua organização recebeu um prêmio STRIVE anteriormente?          Não         Sim  Se sim, em que ano?  

O PRAZO PARA TODOS OS REQUERIMENTOS É 17 DE MARÇO 2023



Solicitamos que leia, preencha e assine esta autorização para publicação e concessão de uso de imagem 
se estiver de acordo com os termos. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com Lucy Oliveira pelo 
e-mail loliveira@ptcbio.com. Agradecemos sua cooperação.

Eu, abaixo assinado, celebro esta autorização para publicação e concessão de uso de imagem com a PTC 
Therapeutics International Limited e suas afiliadas (“PTC”). A PTC é uma empresa de biotecnologia que 
desenvolve, promove, e comercializa medicamentos para distúrbios genéticos raros, oncologia e doenças 
infecciosas. Fui informado de que a PTC recebeu imagens e gravações de áudio/vídeo e que minha imagem, 
fotos, vídeos, voz, e aparência foram gravadas e se tornaram parte das imagens/fotos (“Imagens”) capturadas 
ou gravadas durante algum evento relacionado ao prêmio STRIVE 2023. A PTC deseja usar as Imagens para:

• educar profissionais de saúde sobre a distrofia muscular de Duchenne, bem como as diretrizes de tratamento,
importância de testes genéticos e a importância da fisioterapia

• trazer à realidade as experiências do paciente com DMD e melhores práticas, a fim de melhorar os resultados do
paciente

• aprimorar materiais de marketing dentro e fora da Europa e Estados Unidos

A PTC contará com meu consentimento como base legal para utilizar essas Imagens e processar quaisquer 
dados pessoais a elas relacionados que a PTC colete sobre mim, conforme indicado a seguir:
1. Concedo à PTC e aos seus representantes, inclusive terceiros que sejam eventualmente contratados pela

PTC para auxiliar na utilização de vídeos/fotos, o direito de usar as Imagens em qualquer formato, incluindo
as mídias sociais atualmente conhecidas ou desenvolvidas no futuro. Concedo o direito de editar, mesclar ou
duplicar e utilizar ou reutilizar as Imagens, no todo ou em partes, conforme a PTC decidir, desde que o uso
esteja relacionado ao compartilhamento de informações sobre a Distrofia Muscular de Duchenne.
A PTC ou seus designados têm a propriedade completa das Imagens, incluindo os direitos autorais.

2. Concedo à PTC e seus designados o direito de copiar, transmitir, exibir, comercializar e de outra forma
distribuir as Imagens por qualquer método, no todo ou em partes, individuais ou com outros itens (por
exemplo, a PTC pode usar fotos minhas com outras fotos ou informações escritas sobre minha condição),
para os fins acima mencionados e durante as campanhas de educação e marketing. Esta concessão inclui
o direito de usar as Imagens para promoções ou publicações.

3. Tenho o direito de assinar esta autorização para publicação e concessão de uso de imagem e não estou
restrito a nenhum compromisso com terceiros.

4. Renuncio a quaisquer direitos financeiros, publicitários e de propriedade intelectual decorrentes das Imagens.
A PTC não tem nenhum compromisso financeiro nem obrigação para comigo como resultado desta
autorização para publicação e concessão de uso de imagem ou de sua criação ou uso das imagens.

5. Tenho o direito de inspecionar e aprovar o produto final, incluindo cópia impressa ou eletrônica que possa ser
usada.

6. Li, entendi, e concordo com esta autorização para publicação e concessão de uso de imagem, e todos os
direitos que concedi à PTC são válidos no mundo inteiro. Compreendo que posso retirar meu consentimento
para o processamento das Imagens e, se o fizer, a PTC deixará de usar as Imagens em futuros materiais; no
entanto, as Imagens nos materiais em circulação, sobre os quais a PTC já não tem mais controle,
continuarão ser utilizadas.

measured by moments

 Autorização para Publicação e Concessão de uso de 
Imagens em Foto/Vídeo do Prêmio STRIVE 2023



7. Concordo que a PTC compartilhe as Imagens com o público, em conexão com os fins acima descritos,
incluindo a veiculação interna no grupo de empresas da PTC, sites corporativos da PTC e de conscientização
sobre doenças para profissionais da saúde, pais, cuidadores e público em geral, incluindo, mas não se
limitando a Combata a Duchenne, Duchenne e você, aplicativo Duchenne e eu (“sites da PTC”), canais de
mídia social da PTC e com terceiros prestadores de serviços, como plataformas de mídia social, provedores
de nuvem e outras plataformas terceirizadas nas quais o conteúdo seja compartilhado diretamente pela
PTC. A PTC solicitará minha permissão por escrito sempre que as Imagens forem utilizadas fora da PTC,
tanto integralmente quanto no formato editado, de forma independente por terceiros e onde a PTC não tenha
controle sobre seu conteúdo.

8. Li, entendi, e concordo com esta autorização para publicação e concessão de uso de imagem, e todos os
direitos que concedi à PTC são válidos no mundo inteiro. Compreendo que posso retirar meu consentimento
para o processamento das Imagens e, se o fizer, a PTC deixará de usar as Imagens
em futuros materiais; no entanto, as Imagens nos materiais em circulação, sobre os quais a PTC já
não tem mais controle, continuarão ser utilizadas.

9. Entendo e concordo que a PTC possa transferir as Imagens para países, incluindo países fora da
UE/EEE, cujas leis de proteção e privacidade de dados podem não ser equivalentes ou tão protetoras
quanto as existentes no meu país de residência. De acordo com a legislação aplicável, a PTC implementa
medidas para garantir que quaisquer dados pessoais transferidos permaneçam protegidos e seguros.

10. Pelo presente eu autorizo e concordo que a PTC processe meus dados pessoais, incluindo meus dados
confidenciais, de acordo com esta autorização para publicação e concessão de uso de imagem. Posso
entrar em contato com a PTC para solicitar acesso aos dados pessoais que a PTC processe sobre mim e
para que a PTC corrija dados imprecisos e complete quaisquer dados incompletos. De acordo com as
condições e os requisitos da lei aplicável, posso opor-me ao processamento de meus dados pessoais pela
PTC e solicitar que a PTC apague ou restrinja o processamento de dados pessoais sobre mim. Além dos
detalhes de contato fornecidos acima, sei que posso entrar em contato com a equipe de privacidade de
dados da PTC, conforme necessário, pelo e-mail: DataPrivacy@PTCBio.com.

11. Entendo que posso apresentar uma reclamação a uma autoridade supervisora se considerar que o
processamento dos meus dados pessoais pela PTC viole a lei aplicável.

12. Se algum termo ou disposição desta autorização para publicação e concessão de uso de imagem for violado
pela lei ou regulamento aplicável, este será limitado na medida necessária para evitar tal violação, mas a
validade dos termos e disposições restantes não será afetada.

Confirmo que Li, Entendi, e Aceito os Termos desta Autorização para Publicação e Concessão de uso de Imagem: 
Consentimento e concordância da pessoa (ou responsável legal, quando menor de idade) que aparece nas Imagens:

Assinatura

Nome em letras de forma

Data e local

Endereço 

Número de telefone

E-mail (opcional)
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