FORMULAR FOR DATAPERSON
Denne formular bruges til at indgive en anmodning i henhold til den generelle databeskyttelseslov om at
få adgang til information om dine personlige oplysninger, som opbevares af 3M's juridiske enheder (”3M”).
Besvar venligst spørgsmålene nedenfor for at hjælpe os med at behandle din anmodning.
1. Om dig
Titel
Efternavn
som det fremgår af dit
pas (hvis du har et)
Mellemnavn
Fornavn(e)
Øvrige navne (f.eks.
pigenavn) vedrørende
din forespørgsel
Adresse
By
Postnummer
Land
Telefonnummer
E-mailadresse
I tilfælde af, at vi har spørgsmål til din anmodning, hvordan vil du da helst kontaktes (vælg én)?
E-mail

□

Brev

□

Skriv her, hvis du foretrækker, at vi kontakter
dig på anden vis:
Angiv dit foretrukne sprog her, hvis det ikke
er engelsk:

2. Yderligere detaljer
Er du datapersonen for disse oplysninger?
□

Ja, jeg er datapersonen (send os venligst et identitetsbevis, f.eks. en kopi af dit pas eller
kørekort eller tilsvarende nationale id-dokument, og streg dig foto og cpr-nummer ud, hvis
det indgår i dokumentet).

□

Nej, jeg indsender denne anmodning på vegne af datapersonen med dennes udtrykkelige
tilladelse eller på vegne af den relevante retslige myndighed (indsend venligst en fuldmagt
samt bevis på din identitet).

Hvordan udøver du disse rettigheder (vælg en)?
Kunde

□

Medarbejder/leverandør

□

Andet:

Hvis du er en eksisterende eller tidligere
medarbejder og kan huske dit 3M UPINnummer, bedes du skrive det her:

Angiv, hvilke(n) 3M enhed(er), din anmodning
vedrører (hvis du ved det):

3. Anmodning
Hvad drejer din anmodning sig om?
Angiv nøjagtigt hvilke personlige oplysninger,
du søger.
Hvornår videregav du personlige oplysninger
til 3M, og i hvilken kontekst (cirkadatoer er
en hjælp)?
Angiv den periode, du ønsker at modtage
oplysninger fra.
Hjælp os med at behandle din anmodning ved
at oplyse andre relevante oplysninger.

4. Næste trin
Send en kopi af denne formular inkl. bevis på din identitet (se pkt. 2 ovenfor) til Privacy_EU@mmm.com,
så vender vi tilbage hurtigst muligt.
I henhold til gældende lovgivning skal vi fremsende de ønskede oplysninger inden for en måned efter
anmodningsdatoen, såfremt alle de nødvendige oplysninger er inkluderet. I visse tilfælde er vi berettiget til
at forlænge denne periode med to måneder. Hvis vi gør det, informerer vi dig herom inden for en måned fra
anmodningsdatoen. Hvis vi beslutter ikke at udlevere de ønskede oplysninger, f.eks. hvis vi ikke behandler
personlige oplysninger om dig, informerer vi dig herom inden for en måned.
Vi anbefaler, at du gemmer en kopi af denne formular.
3M behandler dine og datapersonens personlige oplysninger, hvis du indgiver en anmodning på vegne af
en anden, udelukkende med det formål at vurdere og besvare din anmodning. Yderligere oplysninger om,
hvordan vi behandler dine personlige oplysninger i forbindelse med din anmodning, herunder hvor længe vi
opbevarer disse oplysninger, finder du i vores fortrolighedspolitik, som du kan læse her:
https://www.3mdanmark.dk/3M/da_DK/company-ndc/privacy-policy/

