DATU SUBJEKTA PIEPRASĪJUMA VEIDLAPA
Šī veidlapa tiek izmantota, lai saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu iesniegtu prasību par jūsu
personas datiem, kurus glabā 3M juridiskās personas („3M”).
Lai palīdzētu mums apstrādāt jūsu pieprasījumu, lūdzu, atbildiet uz tālāk norādītajiem jautājumiem.
1. Par jums
Uzruna
Uzvārds
tādā formā, kā tas ir
norādīts jūsu pasē
(ja jums tāda ir)
Otrais vārds
Vārds/vārdi
Citi vārdi (piemēram,
pirmslaulības uzvārds)
saistībā ar jūsu
pieprasījumu
Adrese
Pilsēta/ciemats
Pasta indekss
Valsts
Kontakttālrunis
E-pasta adrese
Ja mums rodas jautājumi par jūsu pieprasījumu, kādā veidā ar jums sazināties? (atzīmējiet vienu)
Pa e-pastu

□

Pa pastu

□

Ja vēlaties, lai ar jums sazināmies, izmantojot
citus līdzekļus, lūdzu, informējiet par tiem:
Ja jums vēlamā saziņas valoda nav angļu
valoda, lūdzu, norādiet vēlamo valodu:

2. Papildinformācija
Vai jūs esat datu subjekts?
□

Jā, es esmu datu subjekts (lūdzu, nosūtiet mums savas identitātes apliecinājumu: pases vai
vadītāja apliecības, vai kāda cita valsts ID dokumenta kopiju. Ja šajā dokumentā
ir redzama jūsu fotogrāfija un sociālās apdrošināšanas numurs, lūdzu, aizkrāsojiet tos.

□

Nē, es rīkojos datu subjekta vārdā un esmu saņēmis skaidru piekrišanu no datu subjekta
vai atbilstošās juridiskās personas (lūdzu, nosūtiet rakstisku pilnvaru un savas identitātes
apliecinājumu).

Kā jūs izmantojat šīs tiesības? (atzīmējiet vienu):
Klients

□

Darbinieks/līgumdarbinieks

□

Cits:

Ja esat darbinieks vai bijušais darbinieks un
ja atceraties savu 3M UPIN numuru, lūdzu,
norādiet UPIN numuru:

Lūdzu, norādiet, kuras 3M juridiskās personas
ir saistītas ar jūsu pieprasījumu, ja to zināt:

3. Pieprasījums
Ko jūs pieprasāt?
Lūdzu, norādiet informāciju par konkrētajiem
personas datiem, kurus meklējat.
Kad
jūs
šo
informāciju
iesniedzāt
uzņēmumam 3M un kādā kontekstā? (Mums
noderēs arī aptuveni datumi.)
Lūdzu, norādiet periodu, par kādu mums ir
jānodrošina informācija.
Lūdzu, norādiet visu pārējo saistīto informāciju,
kas mums varētu noderēt jūsu pieprasījuma
apstrādāšanā.

4. Nākamās darbības
Šīs veidlapas kopiju kopā ar jūsu identitātes apliecinājumu (skatiet iepriekš 2. punktu), lūdzu, nosūtiet uz
adresi Privacy_EU@mmm.com, un uz jūsu pieprasījumu mēs atbildēsim pēc iespējas drīzāk.
Saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem jūsu pieprasītā informācija mums ir jānodrošina viena
mēneša laikā pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas, ja vien jūsu pieprasījumā ir visa nepieciešamā
informācija. Noteiktos gadījumos mums ir tiesības šo periodu pagarināt par diviem mēnešiem. Ja tas tiek
darīts, mēs jūs par to informējam viena mēneša laikā pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas. Ja mēs
izlemjam nesniegt jūsu pieprasīto informāciju (piemēram, ja mēs neapstrādājam nekādus personas datus
par jums), mēs jūs par to informējam viena mēneša laikā.
Ieteicams saglabāt šīs veidlapas kopiju jūsu dokumentācijai.
Jūsu personas datus, kā arī datu subjekta datus, ja pieprasījumu iesniedzat kādas citas personas
vārdā, uzņēmums 3M apstrādās tikai, lai novērtētu jūsu pieprasījumu un atbildētu uz to. Papildinformācija
par veidu, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus saistībā ar jūsu pieprasījumu, tostarp
periodu, cik ilgi mēs glabājam jūsu datus, ir atrodama mūsu konfidencialitātes politikā, kurai varat piekļūt
šeit https://www.3m.com.lv/3M/lv_LV/company-bal/privacy-policy/

