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Informatie over het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in verband 
met beursaanvragen 

 
Zorgvuldigheid en transparantie vormen de basis van een op vertrouwen gebaseerde samen-
werking. Daarom beschrijven we hieronder hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken in 
verband met uw beursaanvraag en hoe u de rechten kunt doen gelden waarop u recht hebt 
op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de lokale wetgeving 
inzake gegevensbescherming. 
 
1 Wie is de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens (dwz 

de gegevensbeheerder)? 

De gegevensbeheerder is: 
 
Yamaha Music Europe GmbH 
Siemensstrae 22-34 
D-25462 Rellingen 

 
2 Hoe kunt u de Functionaris Gegevensbescherming bereiken? 

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op: 
 
Yamaha Music Europe GmbH 
Ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming 
Siemensstrae 22-34 
D-25462 Rellingen 
 
Of: dataprotection@contact.europe.yamaha.com 

 
3 Voor welke doeleinden en op welke rechtsgronden verwerken wij uw gegevens? 

Wij verwerken persoonsgegevens over u ten behoeve van uw aanvraag voor een beurs 
voor zover dit nodig is om een beslissing te nemen over het bij ons inrichten van een 
beurs. Bovendien kunnen we persoonlijke gegevens over u verwerken waar we dit nodig 
hebben om ons te verdedigen tegen juridische claims die tegen ons worden ingediend 
in verband met het sollicitatieproces. Wij zijn daartoe gerechtigd op grond van art. 6 par. 
1 (f) AVG, waarbij ons legitieme belang bijvoorbeeld een plicht is om bewijs te leveren 
in procedures op grond van lokale antidiscriminatiewetten. 
 
Als wij akkoord gaan met het toekennen van een beurs, kunnen wij de reeds van u ont-
vangen persoonsgegevens blijven verwerken in het kader van de beurs indien dit nodig 
is voor de uitvoering of beëindiging van de beurs op basis van art. 6 lid 1 (b). 
 

4 Aan wie worden uw gegevens verstrekt? 

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze gelieerde ondernemin-
gen waar dit is toegestaan onder de doeleinden en op de juridische gronden uiteengezet 
in punt 3 hierboven. Bovendien worden persoonsgegevens namens ons verwerkt op ba-
sis van overeenkomsten op grond van art. 28 AVG. 
 

5 Worden uw gegevens doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie (zoge-
naamde derde landen)? 

Landen buiten de Europese Unie (en buiten de Europese Economische Ruimte "EER") 
gaan anders om met de bescherming van persoonsgegevens dan landen binnen de Eu-
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ropese Unie. Bij de verwerking van uw gegevens maken wij ook gebruik van dienstver-
leners in landen buiten de Europese Unie en/of geven wij gegevens door aan groeps-
maatschappijen buiten de EU. 
 
We hebben daarom speciale maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gege-
vens in die derde landen net zo veilig worden verwerkt als binnen de Europese Unie. In 
onze contracten met dienstverleners en groepsmaatschappijen in derde landen gebrui-
ken we de modelcontractbepalingen van de Commissie van de Europese Unie. Deze 
clausules bieden voldoende garanties voor de bescherming van uw gegevens door 
dienstverleners in derde landen. 
 
Ter bescherming van uw persoonsgegevens blijven wij echter in ieder geval uw eerste 
aanspreekpunt voor het uitoefenen van uw rechten ten aanzien van eventuele ontvan-
gers in derde landen. 

 
6 Hoe lang worden uw gegevens bewaard? 

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om een beslissing te nemen 
over uw sollicitatie. Als we je geen beurs toekennen, kunnen we nog steeds gegevens 
opslaan waar dit nodig is om ons te verdedigen tegen mogelijke juridische claims. In 
ieder geval worden de aanvraagdocumenten zes maanden na bekendmaking van het 
afwijzingsbesluit gewist, tenzij wij deze vanwege een juridisch geschil langer moeten 
bewaren. Waar we uw persoonlijke gegevens opslaan op basis van uw toestemming, 
zullen we dit blijven doen totdat u uw toestemming intrekt. 

 
7 Welke rechten heeft u in verband met de verwerking van uw gegevens? 

U heeft recht op informatie, rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking. 
Het recht op informatie en het recht op verwijdering zijn onderworpen aan de beperkin-
gen die van toepassing zijn op grond van de lokale wetgeving inzake gegevensbescher-
ming. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezicht-
houdende autoriteit voor gegevensbescherming. 
 

Wanneer de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang, hebt u het recht 
om bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die verband houden met uw 
specifieke situatie. In het geval dat u bezwaar maakt, zullen we uw persoonlijke gege-
vens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking 
aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of voor het instel-
len, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. 
 
Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om uw toe-
stemming voor de toekomst in te trekken. 

 
Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen of met onze functionaris 
voor gegevensbescherming. 

 
8 Bent u verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken? 

Er zijn geen wettelijke of contractuele bepalingen die het verstrekken van persoonlijke 
gegevens vereisen, noch bent u verplicht om uw persoonlijke gegevens te verstrekken. 
Het verstrekken van persoonsgegevens is echter vereist om van ons een beurs te krij-
gen. Dit betekent dat, als u geen persoonsgegevens verstrekt bij uw aanvraag, wij u 
geen beurs kunnen aanbieden. 
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9 Wijzigingen in deze informatie 

Mocht het doel waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt of de wijze waarop de 
verwerking plaatsvindt ingrijpend wijzigen, dan zullen wij deze informatie vooraf actuali-
seren en u tijdig over de wijzigingen informeren. 
 

 
Laatst gewijzigd: augustus 2022 


