ADATALANY KÉRELMEZÉSI ŰRLAP
Ezen űrlapon keresztül nyújtható be egy az általános adatvédelmi rendelet szerinti kérelem az Ön azon
személyes adataira vonatkozóan, amelyek a 3M üzleti egységeknél („3M”) találhatók.
Kérjük, válaszolja meg az alábbi kérdéseket, hogy segítsen nekünk a kérelem feldolgozásában.
1. Önről
Megszólítás
Vezetéknév
az útlevelében szereplő
módon (ha rendelkezik
útlevéllel)
Középső név
Utónevek
Egyéb olyan nevek (például
leánykori név), amelyek
lényegesek a kérelem
szempontjából
Cím
Város
Irányítószám
Ország
Kapcsolatfelvételi
telefonszám
E-mail-cím
Hogyan léphetünk kapcsolatba Önnel, ha kérdésük lenne az Ön kérelmére vonatkozóan?
(jelöljön be egyet)
E-mail

□

Ha egyéb módon szeretné, hogy kapcsolatba
lépünk Önnel, akkor részletezze:
Ha az Ön előnyben részesített kommunikációs
nyelve nem az angol, akkor adja meg az
előnyben részesített nyelvet:

2. További részletek
Ön az adatalany?

Postai levél

□

□

Igen vagyok az adatalany (kérjük, küldjön nekünk bizonyítékot személyazonosságáról:
útlevél, vezetői engedély vagy egyéb nemzeti azonosító okirat másolata. Kérjük takarja
ki fényképét és társadalombiztosítási számát, ha ezek szerepelnek a dokumentumon).

□

Nem, én az adatalany nevében járok el, az adatalany kifejezett engedélyével vagy megfelelő
jogi engedéllyel (kérjük, küldje el nekünk a meghatalmazását és bizonyítékot az Ön
személyazonosságáról).

Hogyan gyakorolja Ön ezeket a jogokat? (jelöljön be egyet)
Ügyfél

□

Alkalmazott/alvállalkozó

□

Egyéb:

Ha Ön egy alkalmazott vagy korábbi
alkalmazott, és Emlékszik az Ön 3M UPIN
számára, akkor adja meg:

Kérjük adja meg, hogy mely 3M jogi
entitás(ok)ra vonatkozik a kérelme,
ha ez ismert:

3. Kérelem
Mit kérelmez?
Kérjük, adjon meg részleteket azokról a
bizonyos személyes adatokról, amelyeket keres.
Mikor és milyen környezetben adott meg
információkat a 3M részére? (A közelítően
pontos dátumok is segítenek nekünk).
Kérjük, adja meg azt az időtartamot, amelyre
szeretné, hogy biztosítsuk az információkat.
Kérjük, adjon meg minden egyéb olyan lényeges
információt, amely segíthet nekünk a kérelem
feldolgozásában.

4. Következő lépések
Kérjük, küldje el ennek az űrlapnak a másolatát a személyazonosságára vonatkozó bizonyítékokkal együtt
(lásd a fenti 2. pontban) a Privacy_EU@mmm.com címre, ezt követően a lehető leghamarabb válaszolunk
kérelmére
A vonatkozó törvények értelmében a kérelemtől számított egy hónapon belül biztosítanunk kell
a kérelmezett információkat, feltéve, hogy az Ön kérelme tartalmazza a szükséges információkat. Bizonyos
esetekben jogunkban áll meghosszabbítani ezt az időtartamot 2 hónappal. Ebben az esetben ezt
a kérelemtől számított egy hónapon belül tudatjuk Önnel. Ha úgy döntünk, hogy nem szolgáltatjuk ki
a kérelmezett információkat (például mert nem végezzük semmilyen Önre vonatkozó személyes adat
feldolgozását), akkor erről egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt.
Javasoljuk, hogy saját maga számára őrizzen meg egy másolatot ebből az űrlapból.

A 3M kizárólag a kérelemmel kapcsolatos felmérési és válaszadási céllal dolgozza fel az Ön személyes
adatait, illetve az adatalany személyes adatait, amennyiben másvalakinek a nevében nyújtott be kérelmet.
Az adatvédelmi irányelveinkből tájékozódhat bővebben arról, hogy miként dolgozzuk fel az Ön személyes
adatait a kérelemmel kapcsolatban, beleértve azt is, hogy meddig őrizzük meg az adatokat. Az irányelveket
itt érheti el https://www.3mmagyarorszag.hu/3M/hu_HU/company-ctl/privacy-policy/

