Tietoa henkilötietojesi keräämisestä ja käsittelystä apurahahakemusten yhteydessä.
Huolellisuus ja avoimuus ovat luottamukseen perustuvan yhteistyön perusta. Siksi kerromme
seuraavassa yksityiskohtaisesti, miten käsittelemme henkilötietojasi apurahahakemuksesi
yhteydessä ja miten voit käyttää niitä oikeuksia, joihin sinulla on oikeus yleisen tietosuojaasetuksen (GDPR) ja paikallisten tietosuojalakien nojalla.
1

Kuka on vastuussa tietojesi käsittelystä (eli rekisterinpitäjä)?
Rekisterinpitäjä on:
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34
D-25462 Rellingen

2

Miten tavoitat tietosuojavastaavan?
Tavoitat tietosuojavastaavamme osoitteesta:
Yamaha Music Europe GmbH
Tietosuojavastaavalle tiedoksi
Siemensstrasse 22-34
D-25462 Rellingen
Tai: dataprotection@contact.europe.yamaha.com

3

Mihin tarkoituksiin ja millä oikeudellisilla perusteilla käsittelemme tietojasi?
Käsittelemme henkilötietojasi apurahahakemustasi varten siinä määrin kuin se on tarpeen, jotta voimme tehdä päätöksen apurahan myöntämisestä sinulle. Lisäksi voimme
käsitellä henkilötietojasi, jos se on tarpeen, jotta voimme puolustautua hakuprosessin
yhteydessä meitä vastaan esitettyjä oikeudellisia vaatimuksia vastaan. Meillä on oikeus
tehdä näin Art. 6 para. 1 (f) yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla, ja oikeutettu etumme
on esimerkiksi velvollisuus toimittaa todisteita paikallisten syrjinnän vastaisten lakien
mukaisissa menettelyissä.
Jos suostumme myöntämään sinulle stipendin, voimme jatkaa sinulta jo saatujen henkilötietojen käsittelyä stipendiä varten, jos se on tarpeen stipendin toteuttamiseksi tai
lopettamiseksi. 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella.

4

Kenelle tietojasi luovutetaan?
Voimme luovuttaa henkilötietojasi tytäryhtiöillemme, jos se on sallittua edellä kohdassa
3 esitettyjen tarkoitusten ja oikeudellisten perusteiden mukaisesti. Lisäksi henkilötietoja
käsitellään puolestamme sopimuksiin perustuen art. 28 GDPR:N MUKAISESTI.

5

Siirretäänkö tietojasi Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin (ns. kolmansiin
maihin)?
Euroopan unionin ulkopuoliset maat (ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuoliset maat)
käsittelevät henkilötietojen suojaa eri tavalla kuin Euroopan unionin sisäiset maat. Tietojesi käsittelyssä käytämme myös palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin
ulkopuolisissa maissa, ja/tai siirrämme tietoja EU:n ulkopuolisille konserniyhtiöille.
Siksi olemme toteuttaneet erityistoimenpiteitä varmistaaksemme, että tietojasi käsitellään näissä kolmansissa maissa yhtä turvallisesti kuin Euroopan unionissa. Kolmansissa
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maissa sijaitsevien palveluntarjoajien ja konserniyhtiöiden kanssa tekemissämme
sopimuksissa käytämme Euroopan unionin komission tarjoamia vakiosopimuslausekkeita. Näillä lausekkeilla taataan riittävät takeet siitä, että kolmansissa maissa
toimivat palveluntarjoajat suojaavat tietojasi.
Henkilötietojesi suojaamiseksi olemme kuitenkin joka tapauksessa ensisijainen
yhteyshenkilösi, jos haluat käyttää oikeuksiasi kolmansissa maissa oleviin vastaanottajiin nähden.
6

Kuinka kauan tietojasi säilytetään?
Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen, jotta voimme tehdä päätöksen
hakemuksestasi. Jos emme myönnä sinulle apurahaa, saatamme silti jatkaa tietojen
säilyttämistä, jos se on tarpeen, jotta voimme puolustautua mahdollisia oikeudellisia
vaatimuksia vastaan. Hakemusasiakirjat poistetaan joka tapauksessa kuuden
kuukauden kuluttua hylkäävän päätöksen ilmoittamisesta, paitsi jos meidän on
säilytettävä niitä pidempään oikeusriidan vuoksi. Jos tallennamme henkilötietojasi suostumuksesi perusteella, säilytämme niitä, kunnes peruutat suostumuksesi.

7

Mitä oikeuksia sinulla on tietojesi käsittelyyn liittyen?
Sinulla on oikeus saada tietoja, oikaisu, poistaminen ja käsittelyn rajoittaminen. Tietojensaantioikeuteen ja poistamisoikeuteen sovelletaan paikallisten tietosuojalakien mukaisia rajoituksia. Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle.
Jos käsittely perustuu oikeutettuun etuun, sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä erityiseen tilanteeseesi liittyvin perustein. Jos vastustat käsittelyä, emme enää käsittele
henkilötietojasi, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelyyn on pakottava oikeutettu syy,
joka syrjäyttää etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos se on tarpeen oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Jos käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi tulevaisuutta varten.
Jos haluat käyttää oikeuksiasi, ota yhteyttä meihin tai tietosuojavastaavaamme.

8

Oletko velvollinen antamaan henkilötietojasi?
Henkilötietojen antamista ei edellytetä lakisääteisissä tai sopimusmääräyksissä, eikä
sinua velvoiteta antamaan henkilötietojasi. Henkilötietojen antaminen on kuitenkin
tarpeen, jotta voit saada meiltä apurahan. Tämä tarkoittaa sitä, että jos et anna henkilötietoja hakemuksesi yhteydessä, emme voi tarjota sinulle apurahaa.

9

Muutokset näihin tietoihin
Jos henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus tai käsittelytapa muuttuu merkittävästi,
päivitämme nämä tiedot etukäteen ja ilmoitamme sinulle muutoksista hyvissä ajoin.

Viimeksi muokattu: elokuu 2022
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