
★1  Favor utilizar este documento caso venha a realizar procedimentos nas lojas localizadas nas províncias de Ishikawa ou Hyogo,.  

★2  Caso não faça a inscrição no serviço de filtragem de conteúdo, será necessária a "Declaração de Não Utilização de Filtragem de Conteúdo”,  
estabelecido por lei nas províncias de Ishikawa ou Hyogo. 

(*1) Sobre a tarifa de serviços pagos adquiridos nos respectivos sites e o pagamento dos produtos vendidos, incluem os serviços de pagamento através do 
Pagamento Fácil au que possibilita o pagamento junto com a tarifa de comunicação dos serviços de telecomunicações au. 

(*2) O presente Termo de Concordância do responsável com autoridade parental será necessário sempre que for solicitada a alteração do serviço de 

filtragem de conteúdo, como o Anshin Filter (Filtro Seguro), ou do número de celular. 

(*3) Solicitações de cancelamento temporário, rescisão ou transferência por contratantes que sejam estudantes do ensino fundamental I não serão aceitos 

até que se tornem estudantes do ensino fundamental II, caso o pedido seja feito somente pelo contratante. Solicitamos que a solicitação seja realizada 

por representação, pelo responsável com autoridade parental. 

(*4) Nossa empresa oferece um serviço na qual é possível fazer as inscrições diretamente, através do telefone celular. 

(*5) O valor correspondente também será incluído em caso de cobrança do valor de serviços pagos adquiridos em todos os tipos de sites e do valor de 

venda do produto. 

(*6) Quando a declaração não for submetida pelo/a próprio/a  declarante (tutor), o/a mesmo/a poderá ser contatado/a para fins de confirmação.  

(*7) Preencher somente caso tenha escolhido a opção “9. Configuração do aplicativo de filtragem”. 

◆ Este documento só será válido se recebido em menos de 1 mês a partir da data de sua elaboração. 

Termo de Concordância do responsável com autoridade parental 
Eu, na qualidade de representante legal do responsável com autoridade parental, dou meu consentimento conforme abaixo: 
Dou meu consentimento*3 *4 para que o solicitante assine um contrato de utilização com a vossa empresa, de acordo com as Cláusulas do Contrato de 
Serviços de Telecomunicações au, e para que, após o início da utilização, o subscrevente possa fazer qualquer outra solicitação em conexão com os 
serviços telefônicos au*1, tais como alteração do plano de preços, alteração do modelo e venda do aparelho (exceto alteração / rescisão de serviço de 
filtragem de conteúdo como o Anshin Filter (Filtro Seguro) e pedidos de alteração de número de celular*2).*3*4 
Também dou meu consentimento de antemão para que, caso o subscrevente compre um telefone celular através de um crédito pessoal, o subscrevente 
possa assinar o Contrato de Crédito Pessoal com vossa empresa e fazer a solicitação do pagamento à vista do valor das parcelas ou do valor das 
prestações durante o período de pagamento das parcelas ou prestações. 
E caso o subscrevente do contrato determine o cartão de crédito ou a conta bancária que está em meu nome como forma de pagamento das despesas de 
utilização dos serviços de comunicação da au*5 (*somente nome do responsável com autoridade parental que assina este Termo), estou de acordo que 
as despesas de utilização dos serviços de comunicação da au pelo subscrevente sejam pagas pelo cartão de crédito ou através da conta bancária por ele 
indicado. Ainda, se acontecer atrasos no pagamento das taxas, vou me esforçar para resolver esse problema. 

【Coluna de assinatura do solicitante do contrato (menor de idade)】 

Solicitante do 

contrato 

Furigana Data de nascimento Idade 

Nome 
 

Ano ______ mês ____ dia ____ anos 

【Coluna de assinatura e carimbo do responsável com autoridade parental】  

(Representante legal) 

Responsável com 

autoridade 

parental 

Furigana Data de nascimento Relação 

Carimbo 
Nome 

 

Ano ______ mês ____ dia ____ 

Endereço 

 〒      － 

   

 TEL (               )                 - 

Solicitação do serviço 

de filtragem de 

conteúdo para jovens 

É imprescindível o preenchimento 

no caso de solicitação do Serviço 

de Conexão à Internet.  

0. Customized Course (pago) 8. Uso de aparelho equipado com a função de filtragem  

1. Site Restriction Course 9. Configuração do aplicativo de filtragem 

2. Category Restriction Course X. Não farei a inscrição (★2) 

Coluna de observações 

Data de preenchimento      Dia     Mês     Ano     

OS Serviço de filtragem de conteúdo desejado*7 

Android (inclui celulares 4G LTE) Anshin Filter (Filtro Seguro)  □Ensino fundamental I □Ensino Fundamental II □Ensino médio □Ensino médio Plus 

iPhone/iPad Anshin Filter (Filtro Seguro)+restrição de funções □Ensino fundamental I □Ensino Fundamental II □Ensino médio □Ensino médio Plus 

Contratante ou 

usuário menor 

de idade 

Furigana Data de nascimento Idade 

Nome 
 

Ano ___________ mês ___________ dia ___________  anos 

Endereço 
〒      － Número do celular contratado 

（      ）      －       / Novo contrato de linha 

À KDDI CORPORATION / Okinawa Cellular Telephone Company 

Coluna de 

preenchimento 

do Declarante 

(Tutor) 

Furigana 

Carimbo 

Telefone de contato*6 

Nome  （       ）          － 

Endereço 
〒     － 

Data de preenchimento      Dia     Mês     Ano     

Aderir 

Antes de dar um celular ou tablet ao seu filho(a) 
Para a segurança do seu filho, verifique as informações abaixo com atenção e faça um ☑ nos campos correspondentes. 

☐ Você está ciente que há o risco de ter contato com informações ilegais ou prejudiciais que podem influenciar negativamente no 
desenvolvimento saudável do seu filho(a), caso ele(a) utilize a internet sem o serviço de filtragem de conteúdo? 

☐ Você está ciente também de que há um aumento de jovens envolvidos em problemas devido a contato com desconhecidos através 
de mídias sociais, entre outros, e além do risco de se tornar vítima de um crime, também há possibilidade de ser considerado um 
criminoso sem que tenha consciência disso? 

☐ Você fez a escolha mais adequada ao seu filho(a), considerando  
os itens importantes acima? 

 

Assinatura 

Não aderir 

1. Solicitamos a adesão ao Filtering Service no caso do menor de idade utilizar o Serviço de Conexão à Internet. 

 Solicitamos a adesão ao serviço de filtragem de conteúdo, pois há o risco de ter contato com informações ilegais ou prejudiciais que podem influenciar 
negativamente no desenvolvimento saudável dos jovens, além da possibilidade de envolvimento em crimes ou problemas listados abaixo através da utilização da 
Internet. 
Além disso, se o usuário for menor de idade, embora o contratante seja de maior, ainda assim recomendamos  adesão ao mesmo serviço. 

(1) Aumento de jovens envolvidos em problemas devido a contato com desconhecidos através de mídias sociais, entre outros 

※ 88,7% dos menores de idade que se envolveram em crimes nas redes sociais não utilizavam o serviço de filtragem de conteúdo. (dados da Agência 

Nacional de Polícia de outubro de 2016).  

(2) O risco não é apenas de se tornar vítima de um crime, mas também há possibilidade de ser considerado um criminoso sem que tenha consciência disso. 

(Vazamento de informações pessoais em virtude de contato com desconhecidos, postagens inadequadas que facilitam a ação de criminosos, além de atrair 

problemas entre os colegas pela postagem de vídeos e fotos, entre outros) 

 

 

 Caso o contratante ou o usuário seja menor de idade, será necessária a “Declaração sobre o serviço de filtragem de conteúdo”   ou “Declaração de Não Utilização 

do Serviço de Filtragem de Conteúdo”,  

Caso tenha trazido a “Declaração sobre o serviço de filtragem de conteúdo” sem a companhia do tutor, faremos a confirmação junto ao mesmo por telefone.  

2. Observações em relação à solicitação no "Contrato de Corretagem da Compra a Crédito Individual“ ou “Contrato de venda a prazo  de 

artigo individual” 

 De acordo com as disposições da Lei de vendas a prazo (exceto o Contrato de Venda a Prazo de Artigo Individual), durante e após a inscrição no Contrato de 
Corretagem da Compra a Crédito Individual ou no Contrato de Venda a Prazo de Artigo Individual, as informações de crédito pessoais, inclusive as condições de 
pagamento do assinante, serão consultadas e registradas na agência de informações de crédito designada pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria. 
Ainda, as informações do assinante registrado podem ser utilizadas por outros membros da agência de informações de crédito designada. 

 Mesmo que o contratante seja menor de idade, caso o responsável com autoridade parental que seja o titular atrase o pagamento, será considerado como 
informação de pagamento em atraso do contratante de menor. 
Além disso, o registro das informações de pagamento em atraso permanecem durante 5 anos após o término do pagamento na agência de informações de 
crédito designada, portanto, pedimos que tenha cuidado, pois há possibilidade de recusa no caso de solicitação de outros créditos ou empréstimos. 

 Será necessária a visita do responsável com autoridade parental (consentimento do responsável com autoridade parental) sempre que for solicitado o “Contrato 
de Corretagem da Compra a Crédito Individual” ou “Contrato de venda a prazo de artigo individual”, que acompanha cada solicitação de compra dos aparelhos 
de telefone celular※. 

※ As solicitações que acompanham a compra dos aparelhos de telefone celular se referem a “Novo”, “Alteração do modelo”, “Expansão do terminal” e “Serviço 
de seguro na ocasião de perda”. 

3. Demais itens de verificação e observação 

 Caso deseje efetuar o pagamento com o cartão de crédito ou conta cujo titular é o responsável com autoridade parental, será necessária a companhia do 

responsável, titular do método de pagamento, no momento dos procedimentos. 

 Caso hajam dados falsos no conteúdo preenchido (nome, endereço, telefone, etc.), o contrato pode ser cancelado. 

 Pedimos que conversem bastante com seus filhos sobre o objetivo e método de uso, horário  e valor de uso, para definir as regras de utilização do aparelho 

celular. Além disso, recomendamos que essas regras sejam periodicamente revisadas. 

No caso do contratante e o usuário do telefone celular au serem pessoas diferentes, registraremos as informações do contratante através do pedido do mesmo. 

À KDDI CORPORATION / Okinawa Cellular Telephone Company 

【販売店使用欄】 ＊該当する申込書番号9桁の数字をご記入ください。 

 申込書番号  

 受付販売店コード   
  

 販売店名 
 
 
 
 
 
 担当者           TEL （      ）    － 

 同意 
 確認 

1.同意者来店により対面同意確認 
2.同意者来店ではないため、架電により同意確認 

2017年6月版 

Representando o responsável com autoridade parental, assino e carimbo abaixo, para 
solicitar o Filtering Service, conforme segue. 

Declaração sobre o serviço de filtragem de conteúdo (Para uso das províncias de Ishikawa e Hyogo ★1)  

Necessária  apresentação da “Declaração de Não Utilização do 

Serviço de Filtragem de Conteúdo”, separadamente. (★2) 



【様式第11号（13条関係）】 

フィルタリング・サービスを利用しない旨の申出書 

 

平成  年  月  日 

 

ＫＤＤＩ株式会社 様 

 

 

申出者（親権者） 住 所                     

氏 名                      

電 話（     ）    －       番  

 

私は、青少年愛護条例第24条の４第２項の規定により、下記の理由があるのでフィルタリ

ング・サービスを利用しない旨を申し出ます。 

 

記 

 

□１ 携帯電話インターネット接続役務の提供を受ける青少年が就労している場合において、

フィルタリング・サービスを利用することで当該青少年の業務に著しい支障を生ずるこ

と。【規則第12条第１項第１号】 

□２ 携帯電話インターネット接続役務の提供を受ける青少年が障害を有し、又は疾病にか

かっている場合において、フィルタリング・サービスを利用することで当該青少年の日

常生活に著しい支障を生ずること。【規則第12条第１項第２号】 

□３ 保護者が、電気通信事業者が提供するインターネットの利用状況に関する事項の閲覧

を可能とする役務を利用すること等により、青少年がインターネット上の有害情報を閲

覧することがないようにすること。【規則第12条第１項第３号】 

＊ 番号の欄に☑を記入してください。 

 

 【販売店使用欄】 

申込書番号          

受付店コード        

 

 

 

 
TEL 0    －      －      

担当者 

 


