Samtyckesförklaring för insamling och bearbetning av
bildupptagningar
Härmed samtycker jag ________________________ (för- och efternamn) i enlighet med artikel. 6.1 a i
dataskyddsförordningen i kombination med paragraf 22 i tyska lagen om upphovsrätt för verk Kunsturhebergesetz till att
de av LIQUI MOLY GmbH gjorda
☐ bildupptagningarna den _________________
tillsammans med mina uppgifter om
☐ för- och efternamn
☐ yrkestitel
☐ arbetsgivare
☐ övriga kvalifikationer
☐ födelsedatum
☐ jubileumsdatum
☐ övrigt _________________________________________________________
får användas för följande ändamål:
☐ Marknadsföring och försäljning
☐ Kommunikation i vårt månatliga magasin
☐ Övrigt _________________________________________________________
Jag samtycker till att ovan nämnda upptagningar får publiceras av LIQUI MOLY på följande sätt:
☐ På LIQUI MOLY:s Notes Portal
☐ På LIQUI MOLY:s interna drivrutiner
☐ På LIQUI MOLY:s webbplats
☐ Inom ramen för LIQUI MOLY:s blogg
☐ På LIQUI MOLY:s sidor på sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube)
☐ Övrigt _________________________________________________________
Jag är medveten om att mina uppgifter kan kommas åt från alla platser i världen om de skulle publiceras. Jag godkänner
därmed att mina uppgifter får överföras till tredje land i enlighet med artikel 49.1 a i dataskyddsförordningen om de skulle
kommas åt av användare i tredje land.
Personlig förklaring
Jag har fått all nödvändig information om vilken typ av uppgifter om mig som används och i vilket syfte insamling och
användning av uppgifterna sker.
Jag har även underrättats om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke med framtida verkan i enlighet med artikel
13.2 c, art. 7.3.3 i dataskyddsförordningen. Detta kan ske i form att ett informellt meddelande till följande e-postadress:
datenschutz@liqui-moly.de eller till följande postadress: Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland-Straße 4, 89081 Ulm,
Deutschland
Redan gjorda bildupptagningar som föreställer mig, inkl. citat som yttrats av mig, får användas för de nämnda ändamålen
även efter att jag återkallat mitt samtycke och eventuella trycksaker får förbrukas om det är ekonomiskt och/eller praktiskt
orimligt för LIQUI MOLY GmbH att genast radera dessa. Återkallade bildupptagningar, inkl. citat som jag yttrat, får dock
inte användas för att skapa nya bidrag, trycksaker eller liknande.
Jag är medveten om att detta samtycke ges frivilligt.
Jag godkänner att ovan nämnda personuppgifter används för de specificerade ändamålen.
☐ Ja
☐ Nej
________________________________
Ort, datum

___________________________
Den avbildade personens underskrift

Revision 00/04.2018

