REKISTERÖIDYN HENKILÖN TIETOPYYNTÖLOMAKE
Tällä lomakkeella voit pyytää 3M:n oikeushenkilöiden (tässä asiakirjassa muuten pelkästään 3M) hallussa
olevia henkilökohtaisia tietojasi ja henkilötietojasi yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla.
Vastaa alla oleviin kysymyksiin, jotka auttavat meitä käsittelemään pyyntösi.
1. Tietoja sinusta
Titteli
Sukunimi
samassa muodossa
kuin passissa (jos sinulla
on passi)
Toinen nimi
Etunimet
Muut nimet (esimerkiksi
tyttönimi), jotka liittyvät
kyselyysi
Osoite
Kaupunki tai paikkakunta
Postinumero
Maa
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Mikäli meillä on kysyttävää pyyntöösi liittyen, miten haluat, että otamme sinuun yhteyttä? (valitse yksi)
Sähköpostitse

□

Postitse

□

Jos haluat, että otamme sinuun yhteyttä jollain
muulla tavalla, kerro miten:
Jos et halua viestiä englanniksi, valitse
haluamasi kieli:

2. Lisätiedot
Oletko rekisteröity henkilö?
□

Kyllä, olen rekisteröity henkilö. (Lähetä meille kuva henkilöllisyystodistuksestasi:
hyväksymme passin, ajokortin tai muun kansallisen henkilöllisyystodistuksen. Jos asiakirja
sisältää kuvasi ja sosiaaliturvatunnuksesi, peitä ne kuvassa.)

□

Ei, toimin rekisteröidyn henkilön puolesta hänen nimenomaisella luvallaan tai soveltuvan
viranomaisen luvalla. (Lähetä meille valtuutustodistus ja kuva henkilöllisyystodistuksestasi.)

Missä ominaisuudessa harjoitat näitä oikeuksia? (valitse yksi)
Asiakas

□

Työntekijä tai alihankkija

□

Muu:

Jos olet työntekijä tai entinen työntekijä ja
muistat 3M UPIN -numerosi, anna se:

Määritä, mitkä 3M:n oikeushenkilöt liittyvät
pyyntöösi (jos tiedät tämän):

3. Pyyntö
Mitä pyydät?
Määritä tarkasti henkilötiedot ja henkilökohtaiset
tiedot, jotka haluat tarkistaa.
Milloin annoit tiedot 3M:lle ja missä yhteydessä?
(Arvioiduista päivämääristä on meille apua.)
Määritä ajanjakso, jolta haluat tiedot.

Anna muut soveltuvat tiedot, joista voi olla meille
apua pyyntösi käsittelyssä.

4. Seuraavat vaiheet
Lähetä kopio tästä lomakkeesta ja kuva henkilöllisyystodistuksestasi (tarkemmat tiedot kohdassa 2 yllä)
osoitteeseen Privacy_EU@mmm.com. Vastaamme sinulle mahdollisimman pian.
Soveltuvien lakien mukaisesti meidän täytyy toimittaa pyydetyt tiedot kuukauden kulussa pyynnön
tekemisestä, jos pyyntösi sisältää kaikki vaaditut tiedot. Joissain tapauksissa meillä on oikeus pidentää tätä
aikaa kahteen kuukauteen. Jos teemme näin, ilmoitamme sinulle asiasta kuukauden kuluessa pyynnöstäsi.
Jos päätämme olla antamatta pyytämiäsi tietoja (jos emme esimerkiksi käsittele mitään henkilötietojasi),
ilmoitamme sinulle asiasta kuukauden kuluessa.
Suosittelemme, että säilytät kopion tästä lomakkeesta myös itselläsi.
3M käsittelee henkilötietojasi ja rekisteröidyn henkilön henkilötietoja, jos teet pyynnön jonkun muun
puolesta, vain pyyntösi tarkistamiseksi ja käsittelemiseksi. Saat lisätietoja pyyntöösi liittyvien henkilötietojen
käsittelystä, esimerkiksi siitä, kuinka kauan tallennamme tietoja, tietosuojakäytännöstämme, jonka voit
lukea täältä https://www.3msuomi.fi/3M/fi_FI/company-ndc/privacy-policy/

