DUOMENŲ SUBJEKTO UŽKLAUSOS FORMA
Ši forma skirta pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą pateikti prašymą gauti informacijos apie
jūsų asmens duomenis, kuriuos saugo 3M juridiniai subjektai (3M).
Atsakykite į toliau pateiktus klausimus, kad galėtume apdoroti jūsų užklausą.
1. Apie jus
Kreipinys
Pavardė
kaip nurodyta jūsų pase
(jei tokį turite)
Antras vardas
Vardas (-ai)
Kiti vardai (pvz., mergautinė
pavardė) , susiję su jūsų
užklausa
Adresas
Miestas
Pašto kodas
Šalis
Kontaktinis telefono
numeris
El. pašto adresas
Jei mums kiltų klausimų dėl jūsų užklausos, kaip galėtume su jumis susisiekti? (pažymėkite vieną)
El. paštu

□

Paštu

□

Jei norėtumėte, kad su jumis susisiektume
kitais būdais, nurodykite:
Jei jūsų pageidaujama bendravimo kalba nėra
anglų, nurodykite pageidaujamą kalbą:

2. Daugiau informacijos
Ar jūs esate duomenų subjektas?
□

Taip, esu duomenų subjektas (atsiųskite mums jūsų tapatybę patvirtinantį dokumentą: paso,
vairuotojo pažymėjimo arba kito tapatybės dokumento kopiją. Jei dokumente pateikta jūsų
nuotrauka arba nurodytas socialinio draudimo numeris, užtušuokite juos.)

□

Ne, veikiu duomenų subjekto vardu su aiškiai išreikštu jo (jos) sutikimu arba man yra suteikti
atitinkami teisiniai įgaliojimai (atsiųskite mums įgaliojimo rašto ir tapatybę patvirtinančio
dokumento kopijas).

Kaip naudojatės šiomis teisėmis? (pažymėkite vieną):
Klientas

□

Darbdavys / rangovas

□

Kita:

Jei esate arba buvote šios įmonės
darbuotojas ir prisimenate savo 3M UPIN
numerį, nurodykite jį:

Nurodykite, kuris 3M juridinis subjektas (-ai) yra
susijęs (-ę) su jūsų užklausa (jei žinoma):

3. Užklausa
Kokios informacijos pageidaujate?
Pateikite išsamios informacijos apie konkrečius
asmens duomenis, kuriuos norite gauti.
Kada 3M pateikėte informacijos kokiame
kontekste? (Būtų naudinga, jei nurodytumėte
apytiksles datas).
Nurodykite laikotarpį, kuriam norėtumėte, kad
suteiktume informaciją.
Pateikti bet kokios kitos informacijos, kuri galėtų
būti naudinga apdorojant jūsų užklausą.

4. Kiti veiksmai
Atsiųskite šios formos kopiją ir jūsų tapatybę įrodantį dokumentą (žr. anksčiau nurodytą 2 punktą) adresu
privatumas_ES@mmm.com, ir atsakysime į jūsų užklausą kaip įmanoma greičiau.
Pagal taikomus įstatymus, privalome jums pateikti prašomą informaciją per vieną mėnesį nuo užklausos
pateikimo, jei užklausoje nurodyta visa reikalinga informacija. Tam tikrais atvejais turime teisę pratęsti šį
laikotarpį iki dviejų mėnesių. Jei pasinaudosime šia teise, pranešime jums per vieną mėnesį nuo užklausos
pateikimo. Jei nuspręsime nesuteikti jūsų prašomos informacijos (pvz., jei netvarkome jokių jūsų asmens
duomenų), pranešime jums per vieną mėnesį.
Patariame išsaugoti šios formos kopiją, jei vėliau reikėtų ją peržiūrėti.
3M tvarkys jūsų asmens duomenis (arba duomenų subjekto duomenis, jei užklausą pateikiate kito asmens
vardu), tik tam, kad galėtų įvertinti jūsų užklausą ir į ją atsakyti. Daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkome
jūsų asmens duomenis, susijusius su pateikta užklausa, įskaitant informaciją apie tai, kiek laiko saugome
šiuos
duomenis,
galite
rasti
mūsų
privatumo
politikoje,
kurią
rasite
čia
https://www.3mlietuva.lt/3M/lt_LT/company-bal/privacy-policy/

