Informasjon om innsamling og behandling av dine personopplysninger i forbindelse
med stipendsøknader
Flid og åpenhet danner grunnlaget for et tillitsbasert samarbeid. Dette er grunnen til at vi nedenfor beskriver hvordan vi behandler personopplysningene dine i forbindelse med stipendsøknaden din, og hvordan du kan hevde rettighetene du har krav på i henhold til General Data
Protection Regulation (GDPR) og lokale databeskyttelseslover.
1

Hvem er den enhet som er ansvarlig for å behandle dataene dine (dvs. behandlingsansvarlig)?
Behandlingsansvarlig er:
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34
D-25462 Rellingen
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Hvordan kan du nå personvernombudet?
Du kan nå vår personvernombud på:
Yamaha Music Europe GmbH
Til datatilsynets oppmerksomhet
Siemensstrasse 22-34
D-25462 Rellingen
Eller: dataprotection@contact.europe.yamaha.com

3

Til hvilke formål og på hvilket juridisk grunnlag behandler vi dataene dine?
Vi behandler personopplysninger om deg i forbindelse med søknaden din om stipend i
den grad dette er nødvendig for å kunne ta en beslutning om opprettelse av et stipend
for deg hos oss. I tillegg kan vi behandle personopplysninger om deg der vi må gjøre det
for å forsvare oss mot rettskrav hevdet mot oss i forbindelse med søknadsprosessen. Vi
har rett til å gjøre det på grunnlag av art. 6 para. 1 (f) GDPR, hvor vår legitime interesse
for eksempel er en plikt til å fremlegge bevis i rettssaker under lokale antidiskrimineringslover.
Hvis vi godtar å gi deg et stipend, kan vi fortsette å behandle alle personopplysninger
som allerede er mottatt fra deg for formålet med stipendet hvis dette er nødvendig for å
implementere eller avslutte stipendet på grunnlag av art. 6 paragraf 1 (b).

4

Hvem utleveres dataene dine til?
Vi kan utlevere dine personopplysninger til våre tilknyttede selskaper der dette er tillatt i
henhold til formålene og på det juridiske grunnlaget som er angitt i punkt 3 ovenfor.
Dessuten behandles personopplysninger på våre vegne på grunnlag av avtaler iht. 28
GDPR.

5

Blir dataene dine overført til land utenfor EU (såkalte tredjeland)?
Land utenfor EU (og utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet "EØS")
håndterer beskyttelsen av personopplysninger annerledes enn land innenfor EU. Ved
behandling av dataene dine bruker vi også tjenesteleverandører i land utenfor EU og/eller overfører data til konsernselskaper utenfor EU.
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Vi har derfor iverksatt spesielle tiltak for å sikre at opplysningene dine behandles like
trygt i de tredjelandene som de er innenfor EU. I våre kontrakter med tjenesteleverandører og konsernselskaper i tredjeland bruker vi standard kontraktsbestemmelsene gitt
av EU-kommisjonen. Disse klausulene gir tilstrekkelige garantier for beskyttelse av dataene dine av tjenesteleverandører i tredjeland.
For å beskytte dine personopplysninger forblir vi uansett din første kontaktlinje for å utøve rettighetene dine overfor eventuelle mottakere i tredjeland.
6

Hvor lenge vil dataene dine bli lagret?
Vi lagrer dine personopplysninger så lenge vi trenger det for å kunne ta en beslutning
om søknaden din. Hvis vi ikke gir deg et stipend, kan vi likevel fortsette å lagre data der
dette er nødvendig for å forsvare oss mot potensielle juridiske krav. Uansett vil søknadsdokumentene bli slettet seks måneder etter at avslagsvedtaket ble kunngjort, med
mindre vi trenger å oppbevare dem lenger på grunn av en rettslig tvist. Der vi lagrer dine
personopplysninger basert på ditt samtykke, vil vi fortsette å gjøre det til du trekker tilbake samtykket ditt.

7

Hvilke rettigheter har du i forbindelse med behandlingen av dine data?
Du har rett til informasjon, retting, sletting og begrensning av behandling. Retten til informasjon og retten til sletting er underlagt begrensningene som gjelder under lokale databeskyttelseslover. I tillegg har du rett til å sende inn en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten for databeskyttelse.
Der behandlingen er basert på en berettiget interesse, har du rett til å motsette deg behandlingen på grunnlag av din spesielle situasjon. I tilfelle du protesterer, vil vi ikke lenger
behandle dine personopplysninger med mindre vi viser overbevisende legitime grunner
for behandlingen som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter, eller for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.
Der behandlingen er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt
med virkning for fremtiden.
For å utøve rettighetene dine, vennligst kontakt oss eller vår personvernombud.

8

Er du forpliktet til å oppgi dine personopplysninger?
Det er ingen lovbestemte eller kontraktsmessige bestemmelser som krever utlevering av
personopplysninger, og du er heller ikke forpliktet til å oppgi dine personopplysninger.
Imidlertid er det nødvendig med personopplysninger for å få et stipend fra oss. Dette
betyr at hvis du ikke oppgir noen personopplysninger sammen med søknaden din, vil vi
ikke kunne tilby deg et stipend.
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Endringer i denne informasjonen
Skulle formålet som personopplysningene dine behandles for eller måten behandlingen
skjer på endres vesentlig, vil vi oppdatere denne informasjonen på forhånd og informere
deg om endringene i god tid.

Sist endret: august 2022
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