FORMULÁŘ ŽÁDOSTI SUBJEKTU ÚDAJŮ
Tento formulář slouží k podání žádosti podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů, pro žádost
o informace o Vašich osobních údajích vedených u právnických osob 3M (dále jen „3M“).
Odpovězte, prosím, na následující otázky, což nám pomůže zpracovat Vaši žádost.
1. Informace o Vás
Titul
Příjmení
tak jak je uvedeno
v cestovním pasu
(pokud ho vlastníte)
Prostřední jméno
Jméno(a)
Další jména (například
rodné příjmení) relevantní
pro Vaši žádost
Adresa
Město
PSČ
Země
Kontaktní telefonní číslo
E-mailová adresa
Pokud budeme mít k Vaší žádosti dotaz, jakým způsobem Vás máme kontaktovat? (zaškrtněte jednu
možnost)
E-mailem

□

Poštou

□

Pokud chcete, abychom Vás kontaktovali
prostřednictvím jiných prostředků, uveďte
prosím prostřednictvím kterých:
Pokud při komunikaci preferujete jiný jazyk než
angličtinu, uveďte preferovaný jazyk:

2. Další údaje
Jste subjektem údajů?
□

Ano, jsem subjektem údajů (pošlete nám prosím doklad o Vaší totožnosti: kopii cestovního
pasu, řidičského průkazu nebo jiného státem vydaného průkazu. Pokud je na dokumentu
fotografie nebo číslo sociálního pojištění, začerněte je).

□

Nikoli, působím jako zástupce subjektu údajů s výslovným oprávněním nebo příslušným
zákonným oprávněním (pošlete nám doklad o oprávnění a doklad o Vaší totožnosti).

Z jaké pozice toto právo uplatňujete? (zaškrtněte jednu možnost):
Zákazník

□

Zaměstnanec/Smluvní strana

□

Jiná:

Pokud jste zaměstnancem nebo bývalým
zaměstnancem a pamatujete si svůj 3M kód
UPIN, uveďte kód UPIN:

Uveďte jaká právnická osoba(y) 3M je k Vaší
žádosti relevantní, pokud ji(e) znáte:

3. Žádost
Co požadujete?
Uveďte údaje o konkrétních osobních údajích,
které hledáte.
Kdy jste údaje společnosti 3M poskytl/a
a v jakém kontextu? (Přibližná data nám
pomohou při hledání).
Uveďte období, za které si přejete údaje získat.

Uveďte libovolné další informace, které nám
mohou pomoci při zpracování Vaší žádosti.

4. Další kroky
Tento formulář s dokladem o totožnosti (viz výše uvedený
Privacy_EU@mmm.com a my na Vaši žádost odpovíme co nejdříve.

bod 2)

pošlete

na

adresu

Podle příslušných právních předpisů Vám musíme požadované informace poskytnout do jednoho měsíce,
a to za předpokladu, že žádost obsahuje všechny požadované informace. V některých případech máme
právo toto období prodloužit na dva měsíce. Pokud tak učiníme, oznámíme Vám to do jednoho měsíce od
data podání žádosti. Pokud se rozhodneme požadované informace nevydat (například pokud žádné Vaše
osobní údaje nezpracováváme), oznámíme Vám to do jednoho měsíce.
Doporučujeme Vám, abyste si ponechali kopii tohoto formuláře pro vlastní záznamy.
Společnost 3M bude Vaše osobní údaje a údaje subjektu údajů (pokud podáváte žádost za někoho
jiného) zpracovávat pouze pro účely posouzení a reakce na Vaši žádost. Další informace o zpracování
osobních údajů s ohledem na Vaši žádost včetně doby uložení dat najdete v našich zásadách ochrany
osobních údajů, které najdete zde https://www.3mcesko.cz/3M/cs_CZ/company-ctl/privacy-policy/

