REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONKURSIE “3MIND”
1.

Opis konkursu “3Mind”
1.1. Konkurs „3Mind”,
jest organizowany przez 3M
Wrocław Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu (51-424), ul. Kowalska 143, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000258909, o kapitale zakładowym w wysokości
280 000 000,00 zł, NIP: 8951858100, adres e-mail: recepcja.wroclawkowalska@mmm.com,
zwaną dalej „3M”.
1.2. Celem Konkursu „3Mind” jest wypromowanie oraz wsparcie innowacyjnych projektów
naukowo-badawczych młodych naukowców z zakresu technologii, chemii, medycyny,
mechaniki i dziedzin pokrewnych.
1.3. Konkurs „3Mind” będzie składał się z V Etapów (jak w pkt. 3 poniżej). Głównym zadaniem
uczestników będzie zaprezentowanie projektu naukowo -badawczego, na którego dalszy
rozwój chcieliby pozyskać środki finansowe, zwany dalej „Projektem”. Projekt składa się z
materiału filmowego oraz części opisowej przedstawionej w formie prezentacji (papierowej
lub elektronicznej) zawierającej szczegóły techniczne. Projekt nie musi mieć postaci
zakończonych konkretnym efektem badań lub stworzonych przedmiotów, może mieć formę
prototypu lub idei popartej przeprowadzonymi badaniami, testami, szkicami lub w innymi
dowodami, jednakże musi odnosić się do rozwiązania mającego cel przemysłowy.
1.4. Zwycięski Projekt zostanie otrzyma nagrodę zgodnie z postanowieniami pkt. 4 niniejszego
Regulaminu.
1.5. Aby wziąć udział w Konkursie „3Mind”, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na
stronie konkurs3mind.frpwr.org oraz przesłać 3M plik z nagranym wcześniej samodzielnie
materiałem filmowym. Wymogiem wzięcia udziału w Konkursie „3Mind” będzie doręczenie
odpowiednich dokumentów zawierających akceptację członków Uczestnika na udział w
konkursie oraz akceptację Regulaminu, zgody reprezentantów Uczestnika na przetwarzanie
ich danych osobowych oraz licencję twórców na wykorzystanie materiałów filmowych dla
celów Konkursu „3Mind” wraz z upoważnieniem do wykorzystania wizerunku. Formularz
zgłoszeniowy zawierać powinien aktualne i prawdziwe informacje.
1.6. Uczestnik może wycofać się z udziału w Konkursie 3Mind w każdej chwili.
1.7. Z ważnych przyczyn, takich jak brak środków na wypłacenie nagrody, podjęcie przez 3M
decyzji biznesowej dotyczącej wycofania wsparcia dla organizacji Konkursu 3Mind, 3M może
dokonać zmian Regulaminu lub odwołać Konkurs 3Mind. Informację o odwołaniu Konkursu
3Mind lub zmianie Regulaminu Uczestnicy otrzymają drogą elektroniczną na adresy podane w
formularzu zgłoszeniowym.
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2.

Kto może wziąć udział w Konkursie „3Mind”
2.1. Konkurs „3Mind” jest skierowany do studentów - zarówno studiów I jak i II stopnia, będących
członkami kół naukowych działających przy uczelniach wyższych na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej. Przez „Uczestnika”, na potrzeby niniejszego Regulaminu, rozumie się wszystkich
studentów zrzeszonych w danym kole naukowe, które zostaje wskazane w formularzu
zgłoszeniowym przez wybranego przez nie reprezentanta.
2.2. Podczas rejestracji wszyscy członkowie Uczestnika potwierdzają, że zapoznali się z niniejszym
Regulaminem i wyrażają zgodę na udział w Konkursie „3Mind”, poprzez doręczenie skanu
dokumentu potwierdzającego ten fakt, o których mowa w pkt. 1.5. powyżej.
2.3. Uczestnik następnie oddeleguje do wzięcia udziału w Konkursie „3Mind” reprezentację
składającą się maksymalnie z grupy 5 jego członków. Przedstawienie reprezentacji odbywać
się będzie po zakończeniu etapu II Konkursu „3Mind”.
2.4. 3M zastrzega sobie prawo do zweryfikowania, na każdym etapie Konkursu „3Mind”, ważności
i prawidłowości danych podanych przez Uczestnika podczas procesu rejestracji, w tym celu
3M zastrzega sobie prawo m.in. skontaktowania się z członkami Uczestnika w celu
potwierdzenia prawidłowości złożonych oświadczeń.

3.

Ramy czasowe i etapy Konkurs „3Mind”
3.1. Konkurs „3Mind” rozpoczyna się w dniu 27.04.2018 r. Datą zakończenia Konkursu „3Mind”
jest Gala Finałowa, która odbędzie się 29.06.2018 r.
3.2. Konkurs „3Mind” składać się będzie z następujących etapów:
I. Rejestracja Uczestników poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
II. Wstępna selekcja Projektów– wybór 10 najlepszych zgłoszeń,
III. Wyłonienie 5 spośród 10 uprzednio wybranych, najlepszych Projektów na podstawie
głosowania na stronie internetowej konkurs3mind.frpwr.org,
IV. Gala Otwarcia Konkursu „3Mind”,
V. Gala Finałowa Konkursu „3Mind” -„Create your impact!”, podczas której zostanie
dokonany wybór zwycięzcy Konkursu „3Mind”.

I.

Etap I – Rejestracja Uczestników poprzez formularz

Ia. Etap rejestracji rozpoczyna się w dniu 7.05.2018 r. i kończy w dniu 20.05.2018 r. o godz. 23:59.
Ib. Uczestnicy, którzy zamierzają wziąć udział w Konkursie „3Mind” delegują jedną osobę
(Reprezentant) z ich kręgu, która dokonuje rejestracji Uczestnika poprzez elektroniczny formularz
rejestracyjny, który dostępny będzie na stronie Internetowej konkurs3mind.frpwr.org. Formularz
zgłoszeniowy składa się z trzech części – pierwszej dotyczącej danych osobowych Reprezentanta
zgłaszającego Projekt Uczestnika oraz danych identyfikujących Uczestnika do udziału w Konkursie
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„3Mind”, drugiej, w której zamieszczony zostanie materiał filmowy stworzony przez niektórych lub
wszystkich członków Uczestnika wraz z opisem Projektu oraz trzeciej zawierającej dokumenty, o
których mowa w punkcie 1.5. powyżej.
Ic. Zgłoszony materiał filmowy powinien spełniać następujące kryteria techniczne: 30-60 sec.
video w jednym z formatów: .MOV .MPEG4 .MP4 .AVI .WMV .MPEGPS .FLV.
Id. Reprezentant Uczestnika wypełniając formularz rejestracyjny potwierdza, iż film stworzony w
ramach Projektu, został przesłany za pozwoleniem jego twórców oraz występujących w filmie
osób, na potwierdzenie czego dołącza do formularza zgłoszeniowego podpisaną przez wszystkich
twórców licencję na wykorzystanie tego filmu w niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu 3Mind
zakresie oraz oświadczenie członków Uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych oraz oświadczenia osób których wizerunki lub inne dane osobowe zostały w filmie
utrwalone o wyrażeniu przez nie zgody na przetwarzanie w tym upublicznianie ich danych
osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu „3Mind” oraz późniejszej prezentacji w
sposób publiczny zwycięskiego filmu oraz wskazania członków Uczestnika zwycięskiego Projektu.
Ie. Projekt jest oryginalnym dziełem członków Uczestnika, nie posiada treści bezprawnych i nie
narusza praw osobistych, majątkowych ani praw własności intelektualnej osób trzecich.
If. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia zgłosi wobec 3M swoje roszczenia związane w
szczególności z wyświetlaniem i rozpowszechnianiem filmu lub innej części Projektu, Uczestnik
zobowiązany będzie w miarę możliwości do zwolnienia 3M z odpowiedzialności z tytułu tych
roszczeń i zarazem zabezpieczy 3M przed tymi roszczeniami, zgodnie z treścią licencji o której
mowa w punkcie 1.5.. Ponadto, w takim przypadku udział Uczestnika w Konkursie „3Mind” zostaje
zawieszony do czasu wyjaśnienia powyższych roszczeń przez komisję składającą się z 3 osób
powołanych w tym celu przez 3M. Komisja wyda decyzję czy dopuścić Uczestnika do dalszych
etapów Konkursu „3Mind” w ciągu 2 dni roboczych. Jeżeli Uczestnik zostaje decyzją w/w komisji
zdyskwalifikowany, w jego miejsce wchodzi Uczestnik, który uzyskał kolejne miejsce na liście w
poprzednim etapie, które nie pozwoliło mu zakwalifikować się do dalszej części Konkursu „3Mind”.
II.

Etap II - Wstępna selekcja Projektów– wybór 10 najlepszych zgłoszeń

IIa. W okresie od 21.05.2018 r. do dnia 23.05.2018 Wstępne jury 3M wybierze 10 najlepszych
Projektów Uczestników, spośród nadesłanych zgłoszeń spełniających wymogi formalne, którzy
zostaną zaproszeni do Etapu III, biorąc pod uwagę informacje zawarte w formularzu
zgłoszeniowym oraz materiał filmowy wraz z opisem Projektu. W skład wstępnego 5- osobowego
jury 3M będą wchodzić osoby z działów R&D oraz marketingu 3M. Wstępne jury dokona wyboru
na podstawie kryteriów oceny wskazanych w punkcie IIb poniżej.
IIb. Kryteriami oceny Projektów w niniejszym etapie II oraz etapie V Konkursu „3Mind” 3Mind są:
a) Umiejętność kreatywnego i abstrakcyjnego myślenia,
b) Merytoryka Projektu,
c) Umiejętność komunikacji i prezentacji,
d) Praca w zespole i współpraca,
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e) Innowacyjność,
f) Możliwość komercjalizacji Projektu.
IIc. Uczestnicy wybrani w Etapie II, zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu
do dnia 23.05.2018 r. pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
Informacja o wyborze zawierać będzie ponadto dane szczegółowe dotyczące Etapu III.
III.

Etap III - Wyłonienie 5 najlepszych zgłoszeń na podstawie głosowania

IIIa. Etap III rozpoczyna się 24 maja 2018 r. i kończy 7 czerwca 2018 r.
IIIb. W etapie III nagrania Uczestników wyłonione na etapie II umieszczone zostaną na stronie
konkurs3mind.frpwr.org. Na tej stronie umieszczony zostanie formularz weryfikacyjny, który
umożliwi uwierzytelnienie się osoby głosującej oraz zagłosowanie użytkownikom na wybrany
przez siebie film. Każdy z użytkowników może oddać wyłącznie jeden głos na wskazany przez
siebie film.
Pięcioro Uczestników, których materiały filmowe będą miały największą liczbę głosów, zostanie
zaproszonych do kolejnego etapu IV, czyli na Galę Otwarcia Konkursu „3Mind”.
IIIc. Dokładna godzina spotkania podczas Gali Otwarcia Konkursu „3Mind”, zostanie przekazana
Uczestnikom pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym, najpóźniej do
dnia 12 czerwca 2018 r.
IV.

Etap IV – Spotkanie przygotowujące i Gala Otwarcia Konkursu „3Mind”

IVa. Niniejszy etap odbędzie się dnia 15 czerwca 2018 r. w Centrum Innowacji 3M we Wrocławiu
przy ul. Kowalskiej 143. Podczas Gali Otwarcia zostanie przedstawiona reprezentantom
Uczestników koncepcja przebiegu Gali Finałowej Konkursu „3Mind”, przedstawienie 3M oraz
prezentacje pomagające w przygotowaniu Gali Finałowej Konkursu „3Mind”.
IVb. Uczestnicy będą mieli tydzień, licząc od daty zakończenia Etapu IV na przygotowanie się do
ostatniego etapu Konkursu „3Mind”, czyli Gali Finałowej Konkursu „3Mind”.
V.

Etap V – Gala Finałowa Konkursu „3Mind”-„Create your impact!”

Va. Etap V zostanie przeprowadzony w dniu 29 czerwca 2018 r., z możliwymi zmianami w ramach
tygodnia 25-29 czerwca 2018.
Vb. Miejscem Gali Finałowej Konkursu „3Mind” -„Create your impact” będzie Centrum
Szkoleniowe we Wrocławiu, przy ul. Kwidzyńskiej 6.
Vc. Podczas etapu V reprezentanci Uczestnika będą mieli za zadanie:
a) Zaprezentować swój Projekt w określonym przez 3M czasie. O szczegółowych warunkach
prezentacji Uczestnicy zostaną poinformowani podczas Gali Otwarcia Konkursu „3Mind”.

Page 4 of 9

Prezentacja odbędzie się przed 6 wskazanymi przez 3M osobami – pracownikiem działu R&D 3M,
oraz innymi zaproszonymi gośćmi ze świata nauki i biznesu, zwanymi dalej „Jury”.
b) Po prezentacji swojego Projektu, nastąpią spotkania typu „speed date”, podczas których
reprezentanci Uczestników będą odpowiadać na szczegółowe pytania Jury związane z
przedstawionym Projektem oraz swoją działalnością.
Vd. W rezultacie etapu V Jury wybierze zwycięzcę Konkursu „3Mind”. Wybór nastąpi w oparciu o
ocenę, której Jury dokona na podstawie prezentacji przedstawionych Projektów (pkt Vc.a)) oraz
informacji uzyskanych podczas spotkań „speed date” (pkt Vc. b)). W wyborze Jury będzie się
kierowało kryteriami zawartymi w pkt IIb.
4. Nagrody
4.1. Zwycięski Uczestnik otrzyma w ramach nagrody grant w wysokości 10.000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na rozwój przedstawionego
Projektu i dalszą działalność naukowo- badawczą Uczestnika.
4.2. Grant w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), zostanie
przekazany zwycięzcy przez partnera wydarzenia – Fundację Rozwoju Politechniki
Wrocławskiej (KRS 0000221348. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział
Gospodarczy KRS, wpis do rejestru: 09.11.2004, posiadającą numer NIP: 8980027873).
5. Obowiązek zachowania poufności
5.1. Biorąc udział w Konkursie „3Mind”, Uczestnicy zobowiązują się do podejmowania wszelkich
działań niezbędnych dla zachowania poufności informacji przekazanych im przez 3M w trakcie
Konkursu „3Mind”, w tym informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych, z
wyłączeniem informacji, które już zostały podane do wiadomości publicznej ("Informacje
Poufne”).
5.2. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnicy zgadzają się nie ujawniać żadnych
Informacji Poufnych osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody 3M, chyba że są do tego
zobowiązani na mocy prawa powszechnie obowiązującego i podejmą wszelkie wymagane
środki, aby nie ujawniać Informacje Poufnych. Ponadto, poprzez akceptację niniejszego
Regulaminu Uczestnicy zobowiązują się nie wykorzystywać Informacji Poufnych bezpośrednio
lub pośrednio do celów innych niż na potrzeby Konkursu „3Mind”.
5.3. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że ujawnienie Informacji Poufnych może spowodować
niepowetowane szkody dla 3M, co uprawnia 3M do pociągnięcia Uczestnika do
odpowiedzialności za naruszenie obowiązku zachowania poufności. Zobowiązanie do
zachowania poufności pozostaje w mocy bezterminowo również po zakończeniu Konkursu
„3Mind”.
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6. Procedura reklamacyjna i prawo właściwe
6.1. Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Regulaminie oraz z zastrzeżeniem pkt 6.2. poniżej, w
okresie trwania Konkursu „3Mind”, Uczestnikom przysługuje możliwość składania reklamacji
w przypadku wystąpienia z roszczeniami związanymi z uczestnictwem w Konkursie „3Mind”,
wynikającymi z winy 3M.
6.2. Zgłoszenie reklamacji następuje w formie pisemnej. Należy ją wysłać do siedziby 3M przy ul.
Kowalskiej 143, 51-424 Wrocław listem poleconym, nie później niż w ciągu 7 dni od daty
zakończenia Konkursu „3Mind”.
6.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez 3M w terminie 5 dni roboczych od daty jej doręczenia.
Reklamacje przesłane po terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, nie będą rozpatrywane.
O decyzji 3M Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie listem poleconym.
6.4. W sprawach dotyczących Konkursu „3Mind” zastosowanie mieć będą przepisy prawa
polskiego.

7. Dyskwalifikacja
7.1. 3M zastrzega sobie prawo odmowy do dopuszczenia Uczestników do Konkursu „3Mind” albo
prawo ich dyskwalifikacji w jego trakcie, przypadku wskazanym w punkcie 3.Ie. oraz w
przypadku przekazania 3M nieprawdziwych informacji oraz danych osobowych.
7.2. Oprócz prawa 3M do wykluczenia Uczestników z Konkursu „3Mind”, przewidzianego powyżej,
3M zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji z Konkursu „3Mind” Uczestników, którzy:
a)
b)
c)
d)

swoim zachowaniem lub zaniechaniem naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu,
działają w sposób nieuczciwy lub zakłócający prawidłowy przebieg Konkursu „3Mind”,
korzystają z niedozwolonej pomocy;
w inny sposób uzyskują nieuprawnione korzyści poprzez manipulację osób trzecich, w
tym innych Uczestników lub członków Jury i jury wstępnego.

7.3. Decyzja o dyskwalifikacji podejmowana jest przez komisję, o której mowa w punkcie 3.Ie., jest
ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
7.4. W przypadku, dyskwalifikacji dokonanej w wyniku naruszenia stwierdzonego po zakończeniu
Konkursu „3Mind”, 3M zastrzega sobie prawo do odwołania przyznanej nagrody, a gdy
Uczestnik zrealizował już przyznaną mu nagrodę 3M ma prawo do domagania się zwrotu jej
równowartości.
7.5. W przypadku dyskwalifikacji oraz w sytuacji, gdy Uczestnik z jakichkolwiek innych powodów
nie może wziąć udziału w kolejnym etapie Konkursu „3Mind”, podlega on wykluczeniu z
Konkursu „3Mind”, a jeśli pozwolą na to terminy poszczególnych etapów, na jego miejsce
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zostanie zaproszony do udziału inny Uczestnik z kolejną najwyższą oceną spośród tych, którzy
nie zostali zakwalifikowani do udziału w kolejnych etapach Konkursu „3Mind”.
7.6. Uczestnik zostanie poinformowany o wykluczeniu pocztą elektroniczną na adres podany
w formularzu rejestracyjnym.
8. Dane osobowe
Administratorem danych osobowych członków Uczestnika w tym Reprezentanta, oraz osób
których dane osobowe utrwalone zostały w przekazanym 3M materiale (filmie), o którym mowa
w pkt Ic Regulaminu, a także danych osobowych współtwórców materiału filmowego jest 3M.
Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez 3M w celu realizacji Konkursu „3Mind”, w
tym wyłonienia laureatów poszczególnych etapów Konkursu, wydania nagród i prezentacji
filmów, w tym promocji tego wydarzenia, a także ewentualnego rozpatrzenia reklamacji w
przypadku ich wniesienia oraz w celach kontaktowych.
3M dokłada wszelkich starań ażeby należycie chronić dane osobowe. Przekazane nam dane
osobowe będą przetwarzane do dnia 29.06.2018 r. zgodnie z art. 23 ust. 1. pkt 1 i 5 Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zaś od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).
Pani(a) dane mogą być udostępniane innym podmiotom, gdy obowiązek taki wynika z przepisów
prawa, gdy jest to prawnie uzasadniony interes 3M bądź, gdy wyrazi Pan(i) na to zgodę. W
szczególności Pani/Pana dane osobowe mogą być upubliczniane w sposób ogólnodostępny
poprzez filmy które od Pani/Pana otrzymamy, w których utrwalone będą Pani/Pana wizerunki lub
inne dane osobowe, jak również mogą zostać upublicznione w postaci imienia i nazwiska, nazwy
koła i uczelni, w przypadku przyznania Pani/Panu nagrody przewidzianej niniejszym Regulaminem.
Podanie danych jest niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej celów dla których zamierzamy
te dane przetwarzać, zgodnie z przekazaną niniejszą informacją.
Brak podania danych osobowych lub podanie danych nieprawdziwych lub niepełnych może
uniemożliwić realizację założeń Konkursu np. uniemożliwić skontaktowanie się przez 3M z
Reprezentantem w celu poinformowania o zakwalifikowaniu do dalszych etapów Konkursu.
Zwracamy zatem uwagę na konieczność zweryfikowania poprawności podawanych danych
osobowych, a w przypadku ich niepoprawności, niezwłoczne ich skorygowanie poprzez przesłanie
na adres e-mail podany poniżej stosownej aktualizacji danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zakończenia realizacji
Konkursu, w tym wręczenia nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. W przypadku
skierowania do 3M roszczenia związanego z realizacją Konkursu, 3M uprawnione będzie również
do przetwarzania danych osobowych przez czas niezbędny do ochrony swoich interesów, jednak
nie dłużej niż przez czas przedawnienia roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
3M informuje, że Pani/Pana dane mogą być ujawniane również podmiotom wspierającym
działania 3M w realizacji i organizacji Konkursu tj. Fundacji Rozwoju Politechniki Wrocławskiej
(KRS 0000221348. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, wpis do
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rejestru: 09.11.2004, posiadającą numer NIP: 8980027873), a także kancelarii prawnych i
podatkowych, firm consultingowych i audytorów, operatorów pocztowych i firm kurierskich,
dostawców serwerów w tym firm obsługujących te serwery, jak również uprawnionych organów i
instytucji działających w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznym procesom przetwarzania danych
opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich
sprostowania, prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, w tym żądania usunięcia danych, a
także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Ponadto od dnia 25 maja 2018 r. będzie Pani/Panu przysługiwać prawo żądania ograniczenia
przetwarzania danych oraz uzyskania kopii Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana
szczególną sytuacją, lub gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym
profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem
bezpośrednim.
3M deklaruje jednak, że nie będzie udostępniać Pani/Pana danych innym podmiotom dla realizacji
celów marketingowych, bez uzyskania Pani /Pana zgody.
Jeśli chciałaby/chciałby Pani/Pan dowiedzieć się więcej w związku z przetwarzaniem przez 3M
Pani/Pana danych osobowych lub skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw wskazanych
powyżej, prosimy o kierowanie korespondencji pod adres:
3M Wrocław sp. z o.o. przy ul. Kowalskiej 143, (51-424) Wrocław lub
elektronicznie e-mail: recepcja.wroclawkowalska@mmm.com
Od 25 maja 2018 r. w związku początkiem obowiązywania RODO, w przypadku chęci
skontaktowania się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, który będzie powołany prosimy o
kierowanie korespondencji na powyższy adres siedziby z dopiskiem „IOD” lub elektronicznie na
adres e-mail: DPO_EU@mmm.com
W przypadku skierowania do nas powyższej korespondencji, dołożymy starań ażeby zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa udzielić Pani/Panu odpowiedzi w terminie 30 dni. Z uwagi na
skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań jakie nam Pani/Pan przekaże, termin
odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 90 dni, wówczas poinformujemy Panią/Pana w terminie
miesiąca o takim wydłużeniu.
W każdej z powyższych form komunikacji prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu
zamieszkania oraz nazwy uczelni ze wskazaniem, że dotyczy to Konkursu „3Mind” realizowanego
przez 3M Wrocław sp. z o.o., ewentualnie adresu do korespondencji, w celu prawidłowego
zidentyfikowania Twojej osoby. Informujemy, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do
autentyczności osoby występującej z wnioskiem możemy zwrócić się do Pani/Pana o podanie
dodatkowych danych uwierzytelniających.
Pani/Pana dane osobowe mogą być transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w
sytuacji przesłania nam komunikacji w formie e-mail, z uwagi na globalne zarządzanie skrzynkami
pocztowymi w Grupie Kapitałowej 3M, w szczególności zlokalizowanie serwerów pocztowych w
USA. Transfer danych będzie odbywał się na podstawie zawartych wewnątrz Grupy 3M
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standardowych klauzul umownych z poszanowaniem prywatności i z zapewnieniem
odpowiednich zabezpieczeń transferowanych danych osobowych.
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