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 إعالن موافقة على جمع ومعالجة الصور الملتقطة
 
 22الحرف أ( من الالئحة األساسية لقانون حماية البيانات باالتفاق مع المادة  1فقرة  6أقر أنا ________________________ )االسم األول واللقب( طبًقا للمادة 

 المحدودة LIQUI MOLYمن حقوق الملكية الفكرية الفنية، بالسماح لشركة 
 

 باستخدام الصور الملتقطة يوم _________________  ☐

 باالشتراك مع

 االسم األول واللقب ☐

 المسمى الوظيفي ☐

 صاحب العمل ☐

 مؤهالت أخرى ☐

 تاريخ الميالد ☐

 تاريخ الذكرى ☐

 أخرى _________________________________________________________ ☐

 
 لألغراض التالية:

 

 ألغراض التسويق والمبيعات ☐ 

 للنشر في مجلتنا الشهرية ☐ 

 أخرى _________________________________________________________ ☐

 
 بنشر صوري المذكورة أعاله بالطريقة التالية: LIQUI MOLYأسمح لشركة 

 LIQUI MOLYفي بوابة مالحظات شركة  ☐ 

 LIQUI MOLYعلى أسطوانات داخلية تابعة لشركة  ☐ 

 LIQUI MOLYموقع اإلنترنت الخاص بشركة  ☐ 

 LIQUI MOLYفي إطار مدونة شركة  ☐ 

 LIQUI MOLYشبكات التواصل االجتماعي )ومن بينها فيسبوك، إنستجرام، تويتر، يوتيوب( لشركة ☐ 

 _____________________أخرى ____________________________________ ☐ 
  

الحرف أ( من الالئحة  1الفقرة  49 أعرف أنه في حالة نشر بياناتي المذكورة أعاله على اإلنترنت، سيكون باإلمكان تحميل الصور من أي مكان في العالم. أوافق طبًقا للمادة
 األساسية لقانون حماية البيانات، على أي نقل ذي صلة إلى بلدان ثالثة، عندما يقوم مستخدمون من دول أخرى بتحميل البيانات.

 
 موافقة شخصية

 
 لدي معلومات شاملة بخصوص نوع بياناتي المستخدمة والغرض من جمع واستخدام بياناتي.

 
من الالئحة األساسية لقانون  3صفحة  3الفقرة  7الحرف ت(، المادة  2الفقرة  13كما أنني على علم بأنه بإمكاني مستقباًل في أي وقت، الرجوع عن موافقتي طبًقا للمادة 

 Liqui أو بالبريد إلى:moly.de-datenschutz@liqui  حماية البيانات. يمكن توجيه طلب التراجع عن الموافقة بشكل غير رسمي إلى بيانات االتصال التالية:
Moly GmbH, Jerg-Wieland-Straße 4, 89081 Ulm, Deutschland 

 
وافقتي، تى بعد التراجع عن مُيسمح بمواصلة استخدام الصور الملتقطة من قبل والتي تمثلني، ويشمل ذلك االقتباسات التي صرحت بها، طبًقا لألغراض المذكورة أعاله، ح

ذات المسئولية المحدودة؛ لكن ال  LIQUI MOLYلشركة كما ُيسمح باستخدام المطبوعات إذا كان المحو الفوري للبيانات غير ممكن من الناحية االقتصادية و/ أو العملية 
 ُيسمح بإعداد مساهمات أو مطبوعات جديدة أو ما شابه ذلك، باستخدام الصور المطلوب محوها واالقتباسات التي صرحت بها.

 
 أعلم أنني أقدم هذه الموافقة بكامل حريتي.

 
 اض المذكورة.أوافق على استخدام بياناتي الشخصية المذكورة أعاله، لألغر

 

 نعم ☐
 

 ال  ☐
 

 

________________________________    ___________________________ 
ر       المكان، التاريخ  التوقيع الشخص المَصوَّ
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