
 
 

Samtykkeerklæring for innhenting og behandling av bildeopptak 
 

Jeg ________________________ (for- og etternavn) gir herved samtykke iht. artikkel 6 første ledd bokstav a) i tysk 
personvernlov (DSGVO), jf. § 22 tysk åndsverkslov (KunstUhrG), til at bildene som LIQUI MOLY GmbH hhv. Meguin 
GmbH & Co. KG  
 

☐ tok _________________, 
kan brukes sammen med 

☐ mitt for- og etternavn 

☐ min yrkestittel 

☐ informasjon om min arbeidsgiver 

☐ informasjon om mine andre kvalifikasjoner 

☐ min fødselsdato 

☐ min jubileumsdato 

☐ annet _________________________________________________________ 
 
til følgende formål: 

 ☐ formål knyttet til markedsføring og salg 

 ☐ kommunikasjon i vårt månedlige tidsskrift 

☐ annet _________________________________________________________ 
 
Jeg samtykker til at LIQUI MOLY hhv. Meguin kan publisere ovennevnte bilder på følgende måte: 

 ☐ i LIQUI MOLYs/Meguins Notes Portal 

 ☐ på LIQUI MOLYs/Meguins interne enheter 

 ☐ på LIQUI MOLYs/Meguins firmanettsteder 

 ☐ i forbindelse med LIQUI MOLYs/Meguins blogger 

 ☐ i LIQUI MOLYs/Meguins sosiale nettverk (bl.a. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) 

 ☐ annet _________________________________________________________ 
  
Jeg er kjent med at ved en publisering av mine data på nettet, kan disse innhentes verden over. Jeg samtykker til en 
eventuell tilknyttet formidling i tredjeland, dersom en bruker fra et tredjeland innhenter opplysningene, jf. art 49 første ledd 
bokstav a) i den tyske personvernloven. 

 
 
Personlig erklæring 
 
Jeg har blitt informert inngående om hvilke data av meg det gjelder og hva som er formålet med innhentingen og bruken 
av dataene mine. 
 
Jeg har også blitt informert om at jeg iht. art. 13 andre ledd bokstav c), artikkel 7 tredje ledd punkt tre i den tyske 
personloven har rett til å trekke tilbake samtykket mitt med fremtidig virkning. Samtykket kan trekkes tilbake ved å sende 
en uformell melding til datenschutz@liqui-moly.de eller LIQUI MOLY GmbH, Jerg-Wieland-Straße 4, 89081 Ulm, 
Tyskland 
 
Bilder som allerede er tatt av meg (inkl. sitater fra meg), kan brukes til ovennevnte formål og i eventuelle trykte materialer 
også etter at jeg har trukket tilbake samtykket mitt, hvis det er økonomisk og/eller praktisk urimelig for LIQUI MOLY GmbH 
hhv. Meguin GmbH & Co. KG å skulle slette de aktuelle dataene omgående. Det får imidlertid ikke lages nye bidrag, trykte 
materialer e.l. av bildene og sitatene som trekkes tilbake. 
 
Jeg er klar over at jeg gir dette samtykke frivillig. 
 
Jeg samtykker til at de her oppgitte personopplysningene brukes til ovennevnte formål. 
 

☐ Ja  

 

☐ Nei  
 
 

 

________________________________    ___________________________ 
Sted, dato           Underskrift fra avbildet person 

mailto:datenschutz@liqui-moly.de

