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Oplysninger om indsamling og behandling af dine personoplysninger i forbindelse 
med stipendieansøgninger 

 
Omhu og gennemsigtighed er grundlaget for et tillidsbaseret samarbejde. Derfor beskriver vi 
nedenfor, hvordan vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med din stipendieansøg-
ning, og hvordan du kan gøre de rettigheder gældende, som du har i henhold til den generelle 
forordning om databeskyttelse (GDPR) og de lokale databeskyttelseslove. 
 
1 Hvem er den enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine oplysninger (dvs. 

den dataansvarlige)? 

Den dataansvarlige er: 
 
Yamaha Music Europe GmbH 
Siemensstrasse 22-34 
D-25462 Rellingen 

 
2 Hvordan kan du kontakte den databeskyttelsesansvarlige? 

Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på: 
 
Yamaha Music Europe GmbH 
Til den databeskyttelsesansvarlige 
Siemensstrasse 22-34 
D-25462 Rellingen 
 
Eller: dataprotection@contact.europe.yamaha.com 

 
3 Til hvilke formål og på hvilket retsgrundlag behandler vi dine oplysninger? 

Vi behandler personoplysninger om dig i forbindelse med din ansøgning om et stipen-
dium i det omfang, det er nødvendigt for at kunne træffe en beslutning om at oprette et 
stipendium til dig hos os. Desuden kan vi behandle personoplysninger om dig, hvis det 
er nødvendigt for at forsvare os mod retskrav, der gøres gældende mod os i forbindelse 
med ansøgningsprocessen. Vi er berettiget til at gøre dette på grundlag af art. 6 stk. 1 
(f) GDPR, idet vores legitime interesse f.eks. er en pligt til at fremlægge beviser i sager 
i henhold til lokale antidiskriminationslove. 
 
Hvis vi accepterer at give dig et stipendium, kan vi fortsætte med at behandle perso-
noplysninger, som vi allerede har modtaget fra dig i forbindelse med stipendiet, hvis dette 
er nødvendigt for at gennemføre eller afslutte stipendiet på grundlag af artikel 3, stk. 6, 
stk. 1, litra b).  
 

4 Hvem videregives dine oplysninger til? 

Vi kan videregive dine personoplysninger til vores tilknyttede selskaber, hvis dette er 
tilladt i henhold til de formål og på de juridiske grunde, der er anført i punkt 3 ovenfor. 
Desuden behandles personoplysninger på vores vegne på grundlag af aftaler i henhold 
til art. 28 GDPR. 
 

5 Overføres dine data til lande uden for EU (såkaldte tredjelande)? 

Lande uden for EU (og uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde 
"EØS") håndterer beskyttelsen af personoplysninger anderledes end lande inden for EU. 
Ved behandlingen af dine data bruger vi også tjenesteudbydere i lande uden for EU 
og/eller overfører data til koncernselskaber uden for EU.  
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Vi har derfor indført særlige foranstaltninger for at sikre, at dine data behandles lige så 
sikkert i disse tredjelande som i EU. I vores kontrakter med tjenesteudbydere og kon-
cernselskaber i tredjelande anvender vi de standardkontraktklausuler, der er fastsat af 
EU-Kommissionen. Disse klausuler giver tilstrækkelige garantier for beskyttelsen af dine 
data hos tjenesteudbydere i tredjelande.  
 
For at beskytte dine personoplysninger forbliver vi dog under alle omstændigheder din 
første kontaktperson, når du skal udøve dine rettigheder over for eventuelle modtagere 
i tredjelande. 

 
6 Hvor længe vil dine data blive opbevaret? 

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som vi har brug for, for at vi kan træffe 
en afgørelse om din ansøgning. Hvis vi ikke bevilger dig et stipendium, kan vi fortsat 
gemme oplysninger, hvis det er nødvendigt for at forsvare os mod eventuelle retskrav. 
Under alle omstændigheder vil ansøgningsdokumenterne blive slettet seks måneder ef-
ter, at afgørelsen om afslag er blevet meddelt, medmindre vi har brug for at opbevare 
dem i længere tid på grund af en retstvist. Hvis vi opbevarer dine personoplysninger på 
grundlag af dit samtykke, fortsætter vi med at gøre det, indtil du trækker dit samtykke 
tilbage. 

 
7 Hvilke rettigheder har du i forbindelse med behandlingen af dine oplysninger? 

Du har ret til information, berigtigelse, sletning og begrænsning af behandlingen. Retten 
til information og retten til sletning er underlagt de begrænsninger, der gælder i henhold 
til de lokale databeskyttelseslove. Desuden har du ret til at indgive en klage til den kom-
petente tilsynsmyndighed for databeskyttelse. 
 

Hvis behandlingen er baseret på en legitim interesse, har du ret til at gøre indsigelse 
mod behandlingen af grunde, der vedrører din særlige situation. Hvis du gør indsigelse, 
vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise tvingende 
legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, rettigheder og frihe-
der, eller til at fastlægge, udøve eller forsvare retskrav. 
 
Hvis behandlingen er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke 
med virkning for fremtiden. 

 
For at udøve dine rettigheder skal du kontakte os eller vores databeskyttelsesrådgiver. 

 
8 Er du forpligtet til at give dine personoplysninger? 

Der er ingen lovmæssige eller kontraktmæssige bestemmelser, der kræver, at der skal 
gives personoplysninger, og du er heller ikke forpligtet til at give dine personoplysninger. 
Det er dog nødvendigt at give personoplysninger for at få et stipendium fra os. Det bety-
der, at vi ikke kan tilbyde dig et stipendium, hvis du ikke giver os personoplysninger 
sammen med din ansøgning. 

 
9 Ændringer af disse oplysninger 

Hvis formålet med behandlingen af dine personoplysninger eller den måde, hvorpå 
behandlingen finder sted, ændres væsentligt, vil vi opdatere disse oplysninger på 
forhånd og informere dig om ændringerne i god tid. 
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