
 
Toestemmingsverklaring voor de verzameling en verwerking van 

beeldopnames 
 

Hierbij geef ik ________________________ (voor- en achternaam) conform art. 6 lid 1 letter a) DSGVO (Duitse Wet 
Bescherming Persoonsgegevens) in samenhang met § 22 KunstUrhG toestemming dat de door LIQUI MOLY GmbH, 
gemaakte  
 

☐ beeldopnames, opgenomen op _________________ 
Tezamen met mijn 

☐ Voor- en achternaam 

☐ Beroepstitel 

☐ Werkgever 

☐ Overige kwalificaties 

☐ Geboortedatum 

☐ Jubileumdatum 

☐ Overige ________________________________________________________ 
 
voor de volgende doeleinden worden gebruikt: 
 

 ☐ voor marketing- en verkoopdoeleinden 

 ☐ voor communicatie in ons maandelijks magazine 

☐ Overige _________________________________________________________ 
 
Ik geef toestemming dat mijn bovengenoemde opnames op de volgende wijze door LIQUI MOLY worden gepubliceerd: 

 ☐ in het Notes Portal van LIQUI MOLY 

 ☐ op interne beeldstations van LIQUI MOLY 

 ☐ op de bedrijfs-homepage van LIQUI MOLY 

 ☐ in het kader van LIQUI MOLY blogs 

 ☐ in sociale netwerken (o.a. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) van LIQUI MOLY 

 ☐ Overige _________________________________________________________ 
  
Mij is bekend dat in geval van publicatie van mijn bovengenoemde gegevens op het internet, deze wereldwijd oproepbaar 
zijn. Voor een in dat verband plaatsvindende verzending naar derdenlanden, indien en voorzover gebruikers uit derden 
landen de gegevens oproepen, geef ik toestemming conform art. 49 lid 1 letter a) DSGVO (Duitse Wet Bescherming 
Persoonsgegevens). 

 
Persoonlijke verklaring 
 
Ik ben omvattend omtrent het type van mijn gebruikte gegevens en het doel van de verzameling en het gebruik van mijn 
gegevens geïnformeerd. 
 
Eveneens ben ik erover geïnformeerd dat ik mijn toestemming conform art. 13 lid 2 letter c), art. 7 lid 3 zin 3 DSGVO 
(Duitse Wet Bescherming Persoonsgegevens) te allen tijde voor de toekomst kan herroepen. De herroeping kan als 
informele mededeling aan het volgende contactadres worden gezonden: datenschutz@liqui-moly.de of per post aan: 
Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland-Straße 4, 89081 Ulm, Deutschland 
 
Reeds gemaakte beeldopnames, die mij afbeelden, incl. de door mij gedane uitspraken, mogen ook na herroeping van 
mijn toestemming voor de reeds vermelde doeleinden worden gebruikt en eventueel drukwerk mag worden opgebruikt, 
indien en voorzover de onmiddellijke verwijdering van de gegevens om economische en / of praktische redenen niet in 
redelijkheid kan worden verlangd; evenwel mogen er met gebruikmaking van de herroepen beeldopnames, de door mij 
gedane uitspraken inbegrepen, geen nieuwe bijdragen, drukwerk en dergelijke zaken meer worden vervaardigd. 
 
Ik ben mij ervan bewust dat ik deze toestemming op basis van vrijwilligheid verleen. 
 
Ik ga ermee akkoord dat bovengenoemde persoonsgerelateerde gegevens voor de genoemde doeleinden worden 
gebruikt. 
 

☐ Ja  

 

☐ Nee  
 

 

________________________________    ___________________________ 
Plaats, datum       handtekening afgebeelde persoon 

mailto:datenschutz@liqui-moly.de


 


