ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το παρόν έντυπο χρησιμοποιείται για την υποβολή αιτήματος βάσει του Γενικού Κανονισμού για
την Προστασία Δεδομένων για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα δεδομένα σας προσωπικού
χαρακτήρα που διατηρούν τα νομικά πρόσωπα της 3M («3M»).
Παρακαλούμε απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις, για να μας βοηθήσετε να επεξεργαστούμε
το αίτημά σας.
1. Σχετικά με εσάς
Τίτλος
Επώνυμο
όπως αναγράφεται στο
διαβατήριό σας (εάν
διαθέτετε διαβατήριο)
Μεσαίο όνομα
Όνομα
Άλλα ονόματα
(π.χ. πατρώνυμο)
σχετικά με το αίτημά σας
Διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός κώδικας
Χώρα
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Διεύθυνση email
Σε περίπτωση που έχουμε κάποια απορία σχετικά με το αίτημά σας, πώς θα θέλατε να επικοινωνήσουμε
μαζί σας; (επιλέξτε ένα)
Μέσω email

□

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας
με άλλον τρόπο, ενημερώστε μας σχετικά:
Εάν η προτιμώμενη γλώσσα επικοινωνίας
δεν είναι τα Αγγλικά, αναφέρετε τη γλώσσα
που προτιμάτε:

2. Λοιπές πληροφορίες
Είστε το υποκείμενο των δεδομένων;

Ταχυδρομικά

□

□

Ναι, είμαι το υποκείμενο των δεδομένων (Στείλτε μας στοιχεία που αποδεικνύουν την
ταυτότητά σας: αντίγραφο διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή άλλου εθνικού εγγράφου
ταυτοποίησης. Παρακαλούμε να σβήσετε τη φωτογραφία και τον αριθμό κοινωνικής
ασφάλισής σας, εάν περιλαμβάνονται στο έγγραφο που θα μας στείλετε.)

□

Όχι, ενεργώ εκ μέρους του υποκειμένου των δεδομένων, με τη ρητή άδειά του ή με την
κατάλληλη νομική εξουσιοδότηση (Στείλτε μας τη σχετική εξουσιοδότηση και στοιχεία που
αποδεικνύουν την ταυτότητά σας.)

Με ποια ιδιότητα ασκείτε αυτά τα δικαιώματα; (επιλέξτε ένα):
Πελάτης

□

Εργαζόμενος/Ανάδοχος

□

Άλλο:

Εάν είστε εργαζόμενος ή πρώην
εργαζόμενος, αναφέρετέ τον αριθμό σας
UPIN στην 3M, εφόσον τον θυμάστε:

Αναφέρετε ποιο νομικό πρόσωπο, ή ποια
νομικά πρόσωπα, της 3M αφορά το αίτημά
σας, εάν το γνωρίζετε:

3. Αίτημα
Ποιο είναι το αίτημά σας;
Παρακαλούμε να μας παρέχετε λεπτομέρειες για
τα συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα που ζητάτε.
Πότε παρείχατε πληροφορίες στην 3M και σε
ποιο πλαίσιο; (Οι ημερομηνίες, έστω και κατά
προσέγγιση, θα μας βοηθήσουν.)
Παρακαλούμε αναφέρετε το χρονικό διάστημα
για το οποίο θα θέλατε να σας παρέχουμε αυτές
τις πληροφορίες.
Παρακαλούμε αναφέρετε άλλες σχετικές
πληροφορίες που μπορεί να μας βοηθήσουν
στην επεξεργασία του αιτήματός σας.

4. Επόμενα βήματα
Στείλτε ένα αντίγραφο αυτής της φόρμας, μαζί με στοιχεία που αποδεικνύουν την ταυτότητά σας (βλ.
Σημείο 2 παραπάνω) στη διεύθυνση Privacy_EU@mmm.com και θα απαντήσουμε στο αίτημά σας το
συντομότερο δυνατόν.
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, οφείλουμε να σας παράσχουμε τις αιτούμενες πληροφορίες εντός ενός
μήνα από το αίτημά σας, εφόσον το αίτημα περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, έχουμε το δικαίωμα να παρατείνουμε αυτό το διάστημα κατά δύο μήνες. Εάν το κάνουμε αυτό,
θα σας ενημερώνουμε εντός ενός μήνα από το αίτημά σας. Εάν αποφασίσουμε να μην παράσχουμε τις
πληροφορίες που μας ζητήσατε (για παράδειγμα, εάν δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα σχετικά με εσάς), θα σας ειδοποιήσουμε εντός ενός μήνα.
Σας συμβουλεύουμε να κρατήσετε ένα αντίγραφο αυτής της φόρμας για το αρχείο σας.

Η 3M θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα του υποκειμένου των δεδομένων εφόσον υποβάλλετε αίτημα εκ μέρους τρίτου, με αποκλειστικό
σκοπό την αξιολόγηση του αιτήματός σας και την απάντηση σε αυτό. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες
λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα
σε σχέση με το αίτημά σας, συμπεριλαμβανομένου του χρονικού διαστήματος για το οποίο αποθηκεύουμε τα
δεδομένα, στην πολιτική απορρήτου μας, στην οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση εδώ
https://www.3mhellas.gr/3M/el_GR/company-gr/politiki-idiotikotitas/

