ANDMESUBJEKTI TAOTLUSE VORM
Vormi kasutatakse taotluse esitamiseks isikuandmete kaitse üldmääruse alusel, kui teabenõue käib nende
isikuandmete kohta, mida haldavad ettevõtte 3M juriidilised üksused (3M).
Vastake taotluse töötlemise hõlbustamiseks allolevatele küsimustele.
1. Teie andmed
Tiitel
Perekonnanimi
nagu on kirjas passis
(selle olemasolu korral)
Keskmine nimi
Eesnimi/-nimed
Muud nimed
(nt neiupõlvenimi),
mis on päringuks vajalikud
Aadress
Linn
Sihtnumber
Riik
Kontakttelefon
Meiliaadress
Kuidas võime teiega ühendust võtta, kui meil on taotluse kohta küsimusi? (Märkida üks)
Meili teel

□

Posti teel

□

Kui soovite, et võtaksime ühendust muul viisil,
andke sellest teada:
Kui teie eelistatud suhtluskeel pole inglise keel,
täpsustage eeliskeel:

2. Lisateave
Kas teie olete andmesubjekt?
□

Jah, olen andmesubjekt (saatke meile isikut tõendav dokument: koopia passist, juhiloast
või muust riiklikust isikutunnistusest. Katke kinni oma foto ja isikukood, kui need on
dokumendil olemas).

□

Ei, esindan andmesubjekti tema otsesel loal või asjakohase õigusliku volitusega (saatke
volikiri ja isikut tõendav dokument).

Kuidas te neid õigusi kasutate? (Märkida üks)
Kliendina

Töötaja/töövõtjana

□

□

Muu:

Kui olete töötaja või varasem töötaja
ja mäletate oma 3M UPIN-numbrit,
esitage see:

Täpsustage taotluseks vajalik(ud) ettevõtte
3M juriidiline üksus / juriidilised üksused,
kui on teada:

3. Taotlus
Mida te taotlete?
Esitage otsitavate isikuandmete kohta käivaid
üksikasju.
Millal andsite teavet ettevõttele 3M ja
millises kontekstis? (Ligikaudsed kuupäevad on
meile abiks.)
Täpsustage,
soovite.

millise

perioodi

kohta

teavet

Esitage lisateave, mis võib aidata taotlust
töödelda.

4. Järgmised etapid
Saatke koopia sellest vormist, sh isikut tõendav dokument (vt ülalolevat punkti 2) aadressile
Privacy_EU@mmm.com ja me vastame teie taotlusele esimesel võimalusel.
Peame kohaldatavate seaduste alusel esitama soovitud andmed ühe kuu jooksul pärast teie taotlust
tingimusel, et see sisaldab kogu vajalikku teavet. Teatud juhtudel on meil õigus pikendada perioodi kahe
kuuni. Anname seda tehes teile sellest teada ühe kuu jooksul pärast taotlust. Kui otsustame taotletud
teavet teile mitte anda (nt kui me ei töötle teie kohta käivaid isikuandmeid), anname teile sellest ühe kuu
jooksul teada.
Soovitame teil säilitada enda jaoks koopia sellest vormist.
3M töötleb teie ja andmesubjekti (kui esitate taotluse kellegi teise nimel) isikuandmeid ainult
selleks, et hinnata teie taotlust ja sellele vastata. Lisateave taotlusega seotud isikuandmete töötlemise
kohta, sh andmete talletamise kestusest, leiab meie privaatsuspoliitikast, millele pääseb juurde siit
https://www.3m.com.ee/3M/et_EE/company-bal/privacy-policy/

