FORMULÁR ŽIADOSTI DOTKNUTEJ OSOBY
Tento formulár slúži na podanie žiadosti podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov
(označovaného skratkou GDPR) o informácie o vašich osobných údajoch, ktoré sú v držbe
právnických osôb 3M (ďalej len „3M“).
Prosím odpovedzte na nižšie uvedené otázky a pomôžte nám tak spracovať vašu žiadosť.
1. Informácie o vás
Oslovenie
Priezvisko
ako je uvedené
v cestovnom pase
(ak ho máte)
Stredné meno
Meno (mená):
Ďalšie mená (napríklad
rodné priezvisko), ktoré sú
relevantné pre vašu žiadosť
Adresa
Mesto
PSČ
Krajina
Kontaktné telefónne číslo
E-mailová adresa
Ako vás môžeme kontaktovať v prípade ďalších otázok týkajúcich sa vašej žiadosti? (vyznačte jednu
možnosť)
E-mailom

□

Poštou

□

Ak vás máme kontaktovať inak, uveďte ako:
Ak nie je vašim preferovaným komunikačným
jazykom angličtina, uveďte preferovaný jazyk:

2. Ďalšie podrobnosti
Ste dotknutou osobou?
□

Áno, som dotknutou osobou (odošlite nám doklad o svojej totožnosti: kópiu pasu, vodičského
preukazu alebo iného oficiálneho dokladu totožnosti. Začiernite svoju fotografiu a rodné
číslo, ak sú uvedené v doklade).

□

Nie, konám v mene dotknutej osoby s jej výslovným súhlasom alebo na základe príslušného
oprávnenia (odošlite doklad o oprávnení a doklad o svojej totožnosti).

Ako uplatňujete tieto práva? (vyznačte jednu možnosť):
Ako zákazník

□

Ako zamestnanec/zmluvný partner
□

Iné:

Ak ste zamestnanec alebo bývalý
zamestnanec a pamätáte si svoje číslo
3M UPIN, uveďte ho:

Uveďte, ktoré právnické osoby 3M sú
relevantné pre vašu žiadosť, ak sú známe:

3. Žiadosť
O čo žiadate?
Uveďte podrobnosti o konkrétnych osobných
údajoch, ktoré vás zaujímajú.
Kedy ste poskytli informácie spoločnosti 3M
a v akom kontexte? (Približné dátumy nám
pomôžu.)
Uveďte časové obdobie, za ktoré vám máme
poskytnúť informácie.
Uveďte všetky ďalšie relevantné informácie,
ktoré nám môžu pomôcť spracovať vašu
žiadosť.

4. Ďalšie kroky
Odošlite kópiu tohto formulára vrátane dokladu o svojej totožnosti (pozrite bod 2 vyššie) na adresu
Privacy_EU@mmm.com a na vašu žiadosť odpovieme čo najskôr.
Podľa platných právnych predpisov musíme požadované informácie poskytnúť do jedného mesiaca od
podania žiadosti, ak vaša žiadosť obsahuje všetky požadované informácie. V určitých prípadoch máme
právo predĺžiť toto obdobie o dva mesiace. Ak to urobíme, budeme vás o tejto skutočnosti informovať do
jedného mesiaca od podania vašej žiadosti. Ak sa rozhodneme neposkytnúť informácie, ktoré požadujete
(napríklad v prípade, že nespracovávame žiadne vaše osobné údaje), budeme vás o tom informovať do
jedného mesiaca.
Odporúčame vám uchovať si kópiu tohto formulára.
Spoločnosť 3M spracuje vaše osobné údaje, resp. údaje dotknutej osoby, ak podávate žiadosť v mene
niekoho iného, len na účely posúdenia a odpovede na vašu žiadosť. Ďalšie podrobnosti o tom, ako
spracovávame vaše osobné údaje v súvislosti s vašou žiadosťou vrátane toho, ako dlho uchovávame údaje,
zásadách
ochrany
osobných
údajov,
ktoré
nájdete
tu
nájdete
v našich
https://www.3mslovensko.sk/3M/sk_SK/company-ctl/privacy-policy/

