OBRAZEC ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV POSAMEZNIKA
Ta obrazec se uporablja za vložitev zahteve na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov (General
Data Protection Regulation) za pridobivanje informacij o osebnih podatkih, ki jih hranijo pravne osebe
podjetja 3M („3M“).
Odgovorite na spodnja vprašanja, da bomo lažje obravnavali vašo zahtevo.
1. O vas
Naziv
Priimek, kot je naveden v
vašem potnem listu (če ga
imate)
Drugo ime
Ime(-na)
Druga imena (na primer
dekliško ime), ki so
pomembna za vašo
poizvedbo
Naslov
Mesto
Poštna številka
Država
Kontaktna telefonska številka
E-poštni naslov
Na kakšen način želite, da vas kontaktiramo, če bomo imeli vprašanje v zvezi z vašo zahtevo? (odkljukajte
eno možnost)
Po e-pošti

□

Po pošti

□

Če želite, da vas kontaktiramo na drugačen
način, nas o tem prosim obvestite:
Če vaš prednostni jezik komunikacije ni
angleščina, navedite prednostni jezik:

2. Druge podrobnosti
Ali ste posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki?
□

Da, sem posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki (prosimo, posredujte
dokazilo o identiteti: kopijo potnega lista ali vozniškega dovoljenja ali drugega nacionalnega
identifikacijskega dokumenta. Prosimo, zatemnite svojo fotografijo in EMŠO, če sta
vključena v dokument).

□

Ne, nastopam v imenu posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki z njegovim
izrecnim dovoljenjem ali z ustrezno pristojno oblastjo (prosimo, posredujte pisno pooblastilo
in dokazilo o identiteti).

Kako izvršujete te pravice? (odkljukajte eno možnost):
Stranka

□

Zaposleni/pogodbeni izvajalec

□

Drugo:

Če ste zaposleni ali nekdanji zaposleni in se
spominjate svoje številke 3M UPIN,
prosimo navedite številko UPIN:

Prosimo, navedite, katere pravne osebe ali
osebe podjetja 3M so pomembne za vašo
zahtevo, če jih poznate:

3. Zahteva
Kakšna je vaša zahteva?
Prosimo, navedite podrobnosti o določenih
osebnih podatkih, ki vas zanimajo.
Kdaj in v katerem kontekstu ste posredovali
informacije podjetju 3M? (Okvirni datumi nam
bodo v pomoč).
Prosimo, navedite časovno obdobje, za katero
naj vam posredujemo informacije.
Prosimo,
posredujte
druge
pomembne
informacije, ki bi nam lahko pomagale pri
obravnavi vaše zahteve.

4. Naslednji koraki
Prosimo, pošljite kopijo tega obrazca, vključno z dokazilom o identiteti (glejte drugo točko zgoraj), na
Privacy_EU@mmm.com in v najkrajšem možnem času bomo odgovorili na vašo zahtevo.
V skladu z veljavno zakonodajo smo dolžni zahtevane informacije posredovati v roku enega meseca po
prejemu vaše zahteve, pod pogojem, da zahteva vsebuje vse zahtevane informacije. V nekaterih primerih
imamo pravico podaljšati to obdobje za dva meseca. V takšnem primeru, vas bomo o tem obvestili v roku
enega meseca od prejema vaše zahteve. Če se odločimo, da ne bomo posredovali informacij, ki jih
zahtevate (na primer, če ne obdelujemo nobenih vaših osebnih podatkov), vas bomo o tem obvestili
v enem mesecu.
Svetujemo vam, da shranite kopijo tega obrazca za svojo evidenco.
Podjetje 3M bo obdelalo vaše osebne podatke in podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni
podatki, če vlagate zahtevo v imenu nekoga drugega, samo za namen dostopa do vaše zahteve in odziva
nanjo. Več podrobnosti o tem, kako obdelujemo vaše osebne podatke v zvezi z vašo zahtevo, vključno
s tem, kako dolgo hranimo te podatke, najdete v našem pravilniku o zasebnosti, do katerega lahko
dostopate tukaj https://www.3m.com/3M/sl_SI/3m-south-east-europe/privacy-policy/

