CERERE PENTRU PERSOANE VIZATE
Acest formular se utilizează pentru a face o cerere conform Regulamentului General privind Protecția
Datelor prin care solicitați informații despre datele personale deținute de entitățile juridice 3M („3M”).
Vă rugăm să răspundeți la întrebările de mai jos pentru a ne ajuta să vă procesăm cererea.
1. Despre dvs.
Titlu
Nume de familie/nume
așa cum apare în pașaport
(dacă dețineți unul)
Al doilea prenume
Primul prenume
Alte nume (de exemplu,
nume de fată) relevante
pentru solicitarea dvs.
Adresă
Localitate/oraș
Cod poștal
Țara
Număr de telefon de
contact
Adresă de e-mail
Dacă avem o întrebare referitoare la cererea dvs., cum doriți să vă contactăm? (bifați o opțiune)
Prin e-mail

□

Prin poștă

□

Dacă doriți să vă contactăm prin alte mijloace,
spuneți-ne cum:
Dacă limba de comunicare pe care o preferați
nu este engleza, vă rugăm să specificați limba
preferată:

2. Alte detalii
Sunteți persoana vizată de aceste date?
□

Da, sunt persoana vizată de aceste date (vă rugăm să ne trimiteți dovada identității dvs.:
copia pașaportului sau a carnetului de conducere sau a altui act de identitate național. Vă
rugăm să cenzurați cu negru fotografia și codul numeric personal inclus în actul respectiv.)

□

Nu, acționez în numele persoanei vizate de aceste date, cu permisiunea explicită a acestora,
sau în baza unei procuri legale corespunzătoare (vă rugăm să ne trimiteți procura respectivă
și dovada identității dvs.).

În ce temei vă exercitați aceste drepturi? (bifați o opțiune):
Sunt client

□

Sunt angajat/contractant

□

Altele:

Dacă sunteți un angajat sau un fost angajat
și mai știți numărul dvs. UPIN de la 3M, vă
rugăm să specificați numărul UPIN:

Vă rugăm să specificați entitatea juridică
3M relevantă pentru cererea dvs., dacă
o cunoașteți:

3. Cerere
Ce anume solicitați?
Vă rugăm să furnizați detalii privind datele
personale specifice pe care le căutați.
Când ați furnizat informații către 3M și în ce
context? (Datele aproximative ne vor fi de folos.)
Vă rugăm să specificați perioada de timp pentru
care doriți să vă furnizăm informații.
Vă rugăm să ne furnizați orice alte informații
relevante care ne-ar putea ajuta să vă procesăm
cererea.

4. Pașii următori
Vă rugăm să trimiteți un exemplar al acestui formular, inclusiv dovada identității dvs. (vedeți punctul 2 de
mai sus) la Privacy_EU@mmm.com și vă vom răspunde la cerere cât se poate de curând.
Conform legilor aplicabile, avem obligația să vă furnizăm informațiile solicitate în termen de o lună de la
trimiterea cererii, cu condiția să primim toate informațiile necesare prin cererea dvs. În anumite cazuri, avem
dreptul de a prelungi perioada respectivă cu două luni. Dacă procedăm astfel, vă vom informa în termen de
o lună de la cererea dvs. Dacă decidem să nu vă furnizăm informațiile solicitate (de exemplu, dacă nu
procesăm niciun fel de date personale care vă aparțin), vă vom informa în termen de o lună.
Vă recomandăm să păstrați o copie a acestui formular în propriile evidențe.
3M vă va procesa datele personale, respectiv datele persoanei vizate, dacă faceți o cerere în numele altei
persoane, numai în scopul evaluării cererii dvs. și al furnizării unui răspuns. Puteți găsi mai multe informații
despre modul în care procesăm datele dvs. personale în contextul unei cereri, inclusiv despre durata de
păstrare a datelor, în politica noastră de confidențialitate, pe care o puteți accesa aici
https://www.3m.com.ro/3M/ro_RO/compania-3m-ro/politica-de-confidentialitate/

