
 
 

Declaração de consentimento para captura e processamento de 
registos fotográficos 

 
De acordo com o art. 6.º, n.º 1 al. a) do RGPD, em conjunto com o § 22 da lei relativa aos direitos de autor nas artes 
visuais e fotografia (KunstUrhG), eu, ________________________ (nome e apelido), venho por este meio aceitar que os 
registos fotográficos realizados pela LIQUI MOLY GmbH ou pela Meguin GmbH & Co. KG  
 

☐ em _________________ 

Juntamente com o(s) meu(s) 

☐ Nome e apelido 

☐ Título profissional 

☐ Entidade patronal 

☐ Outras qualificações 

☐ Data de nascimento 

☐ Data de jubileu 

☐ Outros _________________________________________________________ 

 
sejam usados para as seguintes finalidades: 

 ☐ para efeitos de marketing e distribuição 

 ☐ para efeitos de comunicação na nossa revista mensal 

☐ outros _________________________________________________________ 
 
Aceito que os registos de mim acima mencionados sejam publicados da seguinte forma pela LIQUI MOLY ou pela Meguin: 

 ☐ no Portal Notes da LIQUI MOLY/Meguin 

 ☐ em unidades de disco internas da LIQUI MOLY/Meguin 

 ☐ na página principal da empresa da LIQUI MOLY/Meguin 

 ☐ no blog da LIQUI MOLY/Meguin 

 ☐ nas redes sociais (nomeadamente, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) da LIQUI MOLY/Meguin 

 ☐ outros _________________________________________________________ 
  
É do meu conhecimento que, caso os meus dados acima mencionados sejam divulgados na Internet, será possível 
consultá-los em todo o mundo. De acordo com o art. 49.º n.º 1 al. a) do RGPD, concordo com uma eventual transmissão 
em estados terceiros se os utilizadores dos estados terceiros consultarem os dados. 

 
 
Declaração pessoal 
 
Recebi informações abrangentes sobre a forma como os meus dados são utilizados, bem como sobre a finalidade da sua 
recolha e utilização. 
 
Recebi também informações sobre o facto de poder revogar a qualquer momento o meu consentimento, de acordo com 
o art. 13.º n.º 2 al. c), art. 7.º n.º 3 pág. 3 do RGPD, com efeitos futuros. A revogação pode ser dirigida sob a forma de 
comunicação informal para os seguintes dados de contacto: datenschutz@liqui-moly.de ou por correio para: LIQUI 
MOLY GmbH, Jerg-Wieland-Straße 4, 89081 Ulm, Alemanha 
 
Os registos fotográficos de mim já realizados, incl. as citações expressas por mim e eventuais materiais impressos podem 
ser usados para os fins já mencionados depois de revogar o meu consentimento se a extinção imediata dos dados for 
inadmissível em termos económicos e/ou práticos para a LIQUI MOLY GmbH ou para a Meguin GmbH & Co. KG; no 
entanto, é proibido criar novos contributos, materiais impressos ou semelhantes com os registos fotográficos revogados, 
incl. as citações expressas por mim. 
 
Tenho consciência de que este consentimento é voluntário. 
 
Aceito que os meus dados pessoais acima mencionados sejam usados para as finalidades indicadas. 
 

☐ Sim 
 

☐ Não 
 
 

 

________________________________    ___________________________ 
Local, data       Assinatura do interessado 

mailto:datenschutz@liqui-moly.de

