
 

Καθήκοντα ενημέρωσης - αιτούντες 
 

   Σελίδα 1 του 3 

 

Πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας 
δεδομένων σε σχέση με τις αιτήσεις υποτροφιών 

 
Η επιμέλεια και η διαφάνεια αποτελούν τη βάση μιας συνεργασίας που βασίζεται στην 
εμπιστοσύνη. Γι' αυτό το λόγο περιγράφουμε παρακάτω λεπτομερώς πώς επεξεργαζόμαστε 
τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με την αίτησή σας για υποτροφία και πώς μπορείτε να 
διεκδικήσετε τα δικαιώματα που δικαιούστε βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 
Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και της τοπικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. 
 
1 Ποια είναι η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων 

σας (δηλ. ο υπεύθυνος επεξεργασίας); 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι: 
 
Yamaha Music Europe GmbH 
Siemensstrasse 22-34 
D-25462 Rellingen 

 
2 Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων; 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στη 
διεύθυνση: 
 
Yamaha Music Europe GmbH 
Υπόψη του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων 
Siemensstrasse 22-34 
D-25462 Rellingen 
 
Ή: dataprotection@contact.europe.yamaha.com 

 
3 Για ποιους σκοπούς και για ποιους νομικούς λόγους επεξεργαζόμαστε τα 

δεδομένα σας; 

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν για τους σκοπούς της 
αίτησής σας για υποτροφία, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για τη λήψη 
απόφασης σχετικά με τη σύσταση υποτροφίας για εσάς σε εμάς. Επιπλέον, μπορούμε 
να επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον 
χρειάζεται να το πράξουμε προκειμένου να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας έναντι 
νομικών αξιώσεων που προβάλλονται εναντίον μας σε σχέση με τη διαδικασία υποβολής 
αίτησης. Έχουμε το δικαίωμα να το πράξουμε βάσει του άρθρου 3 του ν. 6 παρ. 1 (στ) 
ΓΚΠΔ, με το έννομο συμφέρον μας να είναι, για παράδειγμα, η υποχρέωση παροχής 
αποδεικτικών στοιχείων σε διαδικασίες βάσει των τοπικών νόμων κατά των διακρίσεων. 
 
Εάν συμφωνήσουμε να σας χορηγήσουμε μια υποτροφία, μπορούμε να συνεχίσουμε να 
επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε ήδη λάβει από εσάς 
για τους σκοπούς της υποτροφίας, εάν αυτό απαιτείται για την υλοποίηση ή τον 
τερματισμό της υποτροφίας βάσει του Άρθρου. 6 παράγραφος 1 στοιχείο β).  
 

4 Σε ποιον κοινοποιούνται τα δεδομένα σας; 

Μπορούμε να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις θυγατρικές μας 
εταιρείες, εφόσον αυτό επιτρέπεται σύμφωνα με τους σκοπούς και τους νομικούς λόγους 
που αναφέρονται στο σημείο 3 ανωτέρω. Επιπλέον, τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για λογαριασμό μας βάσει συμφωνιών 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 28 ΓΚΠΔ. 
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5 Μεταφέρονται τα δεδομένα σας σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τις 
λεγόμενες τρίτες χώρες); 

Οι χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου "ΕΟΧ") χειρίζονται την προστασία των προσωπικών δεδομένων με διαφορετικό 
τρόπο από ό,τι οι χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την επεξεργασία των 
δεδομένων σας, χρησιμοποιούμε επίσης παρόχους υπηρεσιών που βρίσκονται σε 
χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και μεταφέρουμε δεδομένα σε εταιρείες του 
ομίλου εκτός της ΕΕ.  
 
Ως εκ τούτου, έχουμε εφαρμόσει ειδικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η 
επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται με την ίδια ασφάλεια στις εν λόγω τρίτες χώρες 
όπως και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις συμβάσεις μας με παρόχους υπηρεσιών 
και εταιρείες του ομίλου σε τρίτες χώρες, χρησιμοποιούμε τις τυποποιημένες συμβατικές 
ρήτρες που παρέχει η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι ρήτρες παρέχουν 
επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων σας από παρόχους υπηρεσιών 
σε τρίτες χώρες.  
 
Ωστόσο, για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων παραμένουμε, σε κάθε 
περίπτωση, η πρώτη γραμμή επικοινωνίας σας για την άσκηση των δικαιωμάτων σας 
έναντι τυχόν αποδεκτών σε τρίτες χώρες. 

 
6 Πόσο καιρό θα αποθηκεύονται τα δεδομένα σας; 

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται 
προκειμένου να λάβουμε απόφαση σχετικά με την αίτησή σας. Εάν δεν σας 
χορηγήσουμε υποτροφία, ενδέχεται να συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε δεδομένα, 
εφόσον αυτό απαιτείται για να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας έναντι πιθανών 
νομικών αξιώσεων. Σε κάθε περίπτωση, τα έγγραφα της αίτησης θα διαγραφούν έξι 
μήνες μετά την ανακοίνωση της απορριπτικής απόφασης, εκτός εάν χρειαστεί να τα 
αποθηκεύσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω νομικής διαφοράς. Όταν 
αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της συγκατάθεσής σας, θα 
συνεχίσουμε να το κάνουμε μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. 

 
7 Ποια δικαιώματα έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας; 

Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας. 
Το δικαίωμα ενημέρωσης και το δικαίωμα διαγραφής υπόκεινται στους περιορισμούς 
που ισχύουν βάσει της τοπικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Επιπλέον, 
έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας 
δεδομένων. 
 

Όταν η επεξεργασία βασίζεται σε έννομο συμφέρον, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε 
στην επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Σε 
περίπτωση που αντιταχθείτε, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας 
δεδομένα, εκτός εάν αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία 
που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη 
θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. 
 
Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε 
τη συγκατάθεσή σας με ισχύ για το μέλλον. 

 
Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ή με τον 
Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. 

 



 

Καθήκοντα ενημέρωσης - αιτούντες 
 

   Σελίδα 3 του 3 

 

8 Είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Δεν υπάρχουν νομοθετικές ή συμβατικές διατάξεις που να απαιτούν την παροχή 
προσωπικών δεδομένων, ούτε είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε τα προσωπικά σας 
δεδομένα. Ωστόσο, η παροχή προσωπικών δεδομένων απαιτείται για να λάβετε 
υποτροφία από εμάς. Αυτό σημαίνει ότι, εάν δεν παράσχετε προσωπικά δεδομένα μαζί 
με την αίτησή σας, δεν θα μπορέσουμε να σας προσφέρουμε υποτροφία. 

 
9 Αλλαγές σε αυτές τις πληροφορίες 

Εάν ο σκοπός για τον οποίο γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή 
ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η επεξεργασία αλλάξει σημαντικά, θα ενημερώσουμε εκ 
των προτέρων τις πληροφορίες αυτές και θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως για τις 
αλλαγές. 
 

 
Τελευταία τροποποίηση: Αύγουστος 2022 


