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Suostumus kuvatallenteiden keräämiseen ja jakamiseen 

 
Täten minä ________________________ (etu- ja sukunimi) hyväksyn Saksan tietosuojaa koskevan perusasetuksen 6 
artiklan 1 momentin a kohdan sekä kuvataiteiden tekijänoikeuksia koskevan lain 22 pykälän mukaisesti, että LIQUI MOLY 
GmbH:n tekemät  
 

☐ _________________ tallennetut kuvatallenteet, 
jotka sisältävät seuraavia tietojani: 

☐ etu- ja sukunimi 

☐ titteli 

☐ työnantaja 

☐ muita ominaisuuksia 

☐ syntymäaika 

☐ juhlapäivä 

☐ muuta, mitä _________________________________________________________ 
 
saa käyttää seuraaviin tarkoituksiin: 
 

 ☐ markkinointiin ja myyntiin 

 ☐ tiedottamiseen kuukausijulkaisussamme 

☐ muuhun, mihin _________________________________________________________ 
 
Suostun siihen, että LIQUI MOLY saa julkaista edellä mainittuja tietojani seuraavalla tavalla: 

 ☐ LIQUI MOLYn Notes-portaalissa 

 ☐ LIQUI MOLYn sisäisillä levyasemilla 

 ☐ LIQUI MOLYn verkkosivuilla 

 ☐ LIQUI MOLYn blogin yhteydessä 

 ☐ LIQUI MOLYn sosiaalisen median kanavissa (mm. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) 

 ☐ muualla, missä _________________________________________________________ 
  
Ymmärrän, että kun edellä mainittuja tietojani julkaistaan Internetissä, ne ovat mahdollisesti maailmanlaajuisesti nähtävillä. 
Tätä kautta tapahtuvan mahdollisen tietojen siirtämisen kolmansiin valtioihin, tapauksessa, jossa kolmansista maista olevat 
käyttäjät lukevat kyseisiä tietoja, hyväksyn Saksan tietosuojaa koskevan perusasetuksen 49 artiklan 1 momentin a kohdan 
mukaisesti. 

 
Vakuutus 
 
Olen saanut riittävästi tietoa minusta tallennettavista tiedoista ja niiden keräämis- ja käyttötarkoituksesta. 
 
Lisäksi minulle on kerrottu, että voin perua antamani luvan jatkossa milloin tahansa Saksan tietosuojaa koskevan 
perusasetuksen 13 artiklan 2 momentin c kohdan ja 7 artiklan 3 momentin sivun 3 mukaisesti. Tietojen käyttöluvan 
peruutuksen voi tehdä vapaamuotoisena ilmoituksena seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: datenschutz@liqui-moly.de 
tai postitse osoitteeseen: Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland-Straße 4, 89081 Ulm, Deutschland 
 
Minua esittäviä kuvatallenteita, mukaan lukien antamani lausunnot, voidaan käyttää myös lupani peruuttamisen jälkeen jo 
käytettyihin tarkoituksiin ja käyttää mahdollisissa painotuotteissa, mikäli tietojen välitön poistaminen on LIQUI MOLY 
GmbH:lle taloudellisesti ja/tai käytännössä kohtuutonta, mutta luvan peruuttamisen jälkeen näitä kuvatallenteita ja 
antamiani lausuntoja ei saa käyttää uusiin julkaisuihin, painotuotteisiin eikä vastaaviin. 
 
Annan tämän suostumuksen vapaaehtoisesti. 
 
Hyväksyn sen, että edellä mainittuja henkilötietojani käytetään mainittuihin tarkoituksiin. 
 

☐ Kyllä  

 

☐ Ei  
 

 

________________________________    ___________________________ 
Paikka, aika       Kuvattavan henkilön allekirjoitus 
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