AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEGEVENS
Met dit formulier kunt u op grond van de algemene verordening gegevensbescherming informatie over uw
persoonsgegevens opvragen die in het bezit is van 3M-rechtspersonen (“3M”).
Beantwoord de onderstaande vragen, zodat wij uw aanvraag in behandeling kunnen nemen.
1. Over u
Aanspreektitel
Achternaam
zoals vermeld in uw
paspoort (indien u er
een hebt)
Tweede en eventueel
meerdere voornamen
Eerste voornaam
Andere namen
(bijvoorbeeld uw roepnaam,
meisjesnaam) die relevant
zijn voor uw vraag
Adres
Plaats
Postcode
Land
Telefoonnummer
contactpersoon
E-mailadres
Hoe wilt u dat wij contact met u opnemen als we een vraag hebben over uw aanvraag? (kruis één van
deze vakjes aan)
Per e-mail

□

Per post

Als u wilt dat wij op een andere manier contact
met u opnemen, kunt u hier aangeven hoe:
Als uw voorkeurstaal niet Engels is, geef dan
hier uw voorkeurstaal op:

2. Meer details
Bent u de betrokkene voor de persoonsgegevens?

□

□

Ja, ik ben de betrokkene (stuur ons een bewijs van uw identiteit: kopie van paspoort of
rijbewijs
of
een
ander
nationaal
identiteitsbewijs.
Maak
uw
foto
en
BSN/Rijksregisternummer zwart als die op het document staan).

□

Nee, ik treed op namens de betrokkene met zijn/haar uitdrukkelijke toestemming of via de
bevoegde rechtsinstantie (stuur een volmacht en een bewijs van uw identiteit mee).

In welke hoedanigheid oefent u deze rechten uit? (kruis één van deze vakjes aan):
Klant

□

Werknemer/contractant

□

Anders:

Bent u een werknemer of voormalig
werknemer en weet u uw UPIN-nummer bij
3M? Geef dat nummer dan hier op:

Geef, indien bekend, aan welke 3Mrechtsperso(o)n(en) relevant is (zijn) voor uw
verzoek:

3. Aanvraag
Wat vraagt u aan?
Geef de details aan van de
persoonsgegevens die u zoekt.

specifieke

Wanneer hebt u die persoonsgegevens
verstrekt aan 3M en in welke context? (Data bij
benadering zijn nuttig.)
Geef aan voor welke periode u de
persoonsgegevens van ons wenst te ontvangen.
Geef alle andere relevante informatie aan die
ons kan helpen bij het verwerken van uw
aanvraag.

4. Volgende stappen
Stuur een kopie van dit formulier, inclusief bewijs van uw identiteit (zie punt 2 hierboven) naar
Privacy_EU@mmm.com, waarna we zo snel mogelijk op uw aanvraag zullen reageren.
Op grond van de toepasselijke wetgeving moeten wij de gevraagde persoonsgegevens binnen een maand
na uw aanvraag verstrekken, op voorwaarde dat uw aanvraag alle vereiste informatie bevat. In bepaalde
gevallen hebben wij het recht deze periode met twee maanden te verlengen. Als we de antwoordtermijn
verlengen, laten we u dat binnen een maand na uw verzoek weten. Als we besluiten de door u gevraagde
informatie niet te verstrekken (bijvoorbeeld als we geen persoonsgegevens van u verwerken), laten we u
dat binnen een maand weten.
Wij adviseren u een kopie van dit formulier voor uw eigen administratie te bewaren.
3M verwerkt uw persoonsgegevens en die van de betrokkene indien u namens iemand anders een
aanvraag indient, uitsluitend om uw aanvraag te beoordelen en te behandelen. Meer informatie over de
manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken in verband met uw verzoek, met inbegrip van de
duur van de opslag van de gegevens, vindt u in ons privacybeleid dat u hier kunt raadplegen
https://www.3mnederland.nl/3M/nl_NL/company-base-bnl/privacy-policy/

