FORMULARZ WNIOSKU PODMIOTU DANYCH
Niniejszy formularz służy do złożenia wniosku na podstawie ogólnego rozporządzenia UE o ochronie
danych o udzielenie informacji na temat danych osobowych posiadanych przez podmioty 3M („3M”).
Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania, które ułatwią nam rozpatrzenie Państwa wniosku.
1. Informacje podstawowe
Forma grzecznościowa
Nazwisko
takie, jak podane
w paszporcie (jeśli
go Państwo mają)
Drugie imię
Pierwsze imię (imiona)
Inne nazwiska (np.
nazwisko panieńskie)
istotne dla rozpatrzenia
wniosku
Adres
Miejscowość
Kod pocztowy
Kraj
Kontaktowy numer telefonu
Adres e-mail
Jaki sposób kontaktu preferuje Pan/Pani w przypadku pytań dotyczących Pana/Pani wniosku? (prosimy
zaznaczyć jedną opcję)
Pocztą elektroniczną

□

Pocztą tradycyjną

□

Jeśli wolą Państwo inną formę kontaktu,
prosimy wpisać tutaj:
Jeśli preferowany język kontaktu jest inny
niż angielski, prosimy wpisać:

2. Dodatkowe informacje
Czy jest Pan/Pani podmiotem danych?
□

Tak, jestem podmiotem danych (prosimy o przesłanie dowodu tożsamości: kopię
paszportu, prawa jazdy lub innego dowodu tożsamości wydanego przez uprawniony organ.
Prosimy o zasłonięcie zdjęcia i numeru ubezpieczenia, jeśli są widoczne na dokumencie).

□

Nie, działam w imieniu podmiotu danych i mam jego wyraźną zgodę lub posiadam
odpowiednie upoważnienie (prosimy o przesłanie upoważnienia i dowodu tożsamości).

Na jakiej podstawie korzysta Pan/Pani z przysługującego prawa? (prosimy zaznaczyć jedną opcję):
Klient

□

Pracownik/kontrahent

□

Inna:

Jeśli jest Pan/Pani pracownikiem lub byłym
pracownikiem i pamięta Pan/Pani swój
numer 3M UPIN, prosimy go podać:

Prosimy o wskazanie, których podmiotów 3M
dotyczy wniosek (o ile posiada Pan/Pani taką
informację):

3. Wniosek
O co Pan/Pani wnosi?
Prosimy o podanie konkretnych
osobowych, jakich Pan/Pani szuka.

danych

Kiedy podał Pan / podała Pani informacje
3M i w jakich okolicznościach to miało miejsce?
(Pomocna będzie przybliżona data).
Prosimy o wskazanie jakiego okresu miałyby
dotyczyć
informacje,
które
Pana/Panią
interesują.
Prosimy o podanie wszelkich innych informacji,
które mogą być pomocne w rozpatrzeniu
Pana/Pani wniosku.

4. Następne kroki
Prosimy wysłać kopię tego formularza wraz z kopią dokumentu tożsamości (zgodnie z pkt. 2 powyżej) na
adres Privacy_EU@mmm.com. Odpowiedzi udzielimy w najkrótszym możliwym czasie.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązuje nas miesięczny termin na udzielenie odpowiedzi
na Pani/Pani wniosek od dnia jego otrzymania, o ile wniosek jest kompletny. W określonych przypadkach,
termin na rozpatrzenie wniosku może ulec przedłużeniu do dwóch miesięcy. W takim przypadku
powiadomimy Pana/Panią o tym w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku. W przypadku, gdy
informacje żądane we wniosku nie mogą być przekazane (np. jeśli nie przetwarzamy żadnych danych
osobowych dotyczących Pana/Pani), poinformujemy o tym Pana/Panią w ciągu miesiąca.
Zalecamy zachowanie kopii niniejszego wniosku na własne potrzeby.
3M będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, i dane dotyczące podmiotu danych, jeśli wniosek jest
wysyłany w imieniu innej osoby, wyłącznie w celu rozpatrzenia Pana/Pani wniosku i udzielenia na niego
odpowiedzi. Dodatkowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych
w związku z niniejszym wnioskiem, w tym o okresie ich przechowywania, znajdują się w naszej polityce
prywatności, która jest dostępna tutaj https://www.3mpolska.pl/3M/pl_PL/firma-pl/polityka-prywatnosci-pl/

