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Informações sobre a coleta e processamento de seus dados pessoais em conexão 
com pedidos de bolsas de estudo 

 
Diligência e transparência formam a base de uma cooperação baseada na confiança. É por 
isso que detalhamos abaixo como processamos seus dados pessoais em relação à sua soli-
citação de bolsa de estudos e como você pode reivindicar os direitos aos quais tem direito 
sob o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) e as leis locais de proteção de 
dados. 
 
1 Quem é a entidade responsável pelo processamento de seus dados (ou seja, o 

controlador de dados)? 

O controlador de dados é: 
 
Yamaha Music Europe GmbH 
Siemensstrasse 22-34 
D-25462 Rellingen 

 
2 Como pode contactar o Encarregado de Proteção de Dados? 

Pode contactar o nosso Encarregado de Proteção de Dados em: 
 
Yamaha Music Europe GmbH 
À atenção do responsável pela proteção de dados 
Siemensstrasse 22-34 
D-25462 Rellingen 
 
Ou: dataprotection@contact.europe.yamaha.com 

 
3 Para que finalidades e com que fundamentos jurídicos tratamos os seus dados? 

Processamos dados pessoais sobre você para fins de sua inscrição para uma bolsa de 
estudos na medida em que isso for necessário para tomar uma decisão sobre a criação 
de uma bolsa de estudos para você conosco. Além disso, podemos processar dados 
pessoais sobre você onde for necessário para nos defendermos contra reivindicações 
legais apresentadas contra nós em relação ao processo de inscrição. Temos o direito 
de fazê-lo com base no art. 6 par. 1 (f) GDPR, sendo nosso interesse legítimo, por 
exemplo, o dever de fornecer provas em processos sob as leis antidiscriminação locais. 
 
Se concordarmos em conceder-lhe uma bolsa de estudos, podemos continuar a proces-
sar quaisquer dados pessoais já recebidos de você para os fins da bolsa, se isso for 
necessário para implementar ou encerrar a bolsa com base no art. 6 parágrafo 1 (b). 
 

4 A quem são divulgados os seus dados? 

Podemos divulgar os seus dados pessoais às nossas afiliadas quando isso for permitido 
de acordo com as finalidades e os fundamentos legais estabelecidos no ponto 3 acima. 
Além disso, os dados pessoais são processados em nosso nome com base em acordos 
nos termos do art. 28 RGPD. 
 

5 Os seus dados são transferidos para países fora da União Europeia (os chamados 
países terceiros)? 

Países fora da União Europeia (e fora do Espaço Econômico Europeu "EEE") lidam com 
a proteção de dados pessoais de forma diferente dos países da União Europeia. No 
processamento de seus dados, também usamos provedores de serviços localizados em 
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países fora da União Europeia e/ou transferimos dados para empresas do grupo fora da 
UE. 
 
Portanto, implementamos medidas especiais para garantir que seus dados sejam pro-
cessados com a mesma segurança nesses países terceiros, assim como na União Eu-
ropeia. Em nossos contratos com prestadores de serviços e empresas do grupo em 
países terceiros, usamos as cláusulas contratuais padrão fornecidas pela Comissão da 
União Europeia. Essas cláusulas fornecem garantias adequadas para a proteção de 
seus dados por prestadores de serviços em países terceiros. 
 
No entanto, para proteger seus dados pessoais, permanecemos, em qualquer caso, sua 
primeira linha de contato para exercer seus direitos em relação a quaisquer destinatários 
em países terceiros. 

 
6 Por quanto tempo seus dados serão armazenados? 

Armazenamos os seus dados pessoais pelo tempo que for necessário para tomar uma 
decisão sobre a sua candidatura. Se não concedermos a você uma bolsa de estudos, 
ainda poderemos continuar armazenando dados onde isso for necessário para nos de-
fendermos contra possíveis reivindicações legais. De qualquer forma, os documentos 
de inscrição serão apagados seis meses após o anúncio da decisão de rejeição, a me-
nos que precisemos armazená-los por mais tempo devido a uma disputa legal. Onde 
armazenarmos seus dados pessoais com base em seu consentimento, continuaremos 
a fazê-lo até que você retire seu consentimento. 

 
7 Que direitos tem em relação ao tratamento dos seus dados? 

Você tem direito à informação, retificação, apagamento e restrição de processamento. 
O direito à informação e o direito ao apagamento estão sujeitos às restrições aplicáveis 
de acordo com as leis locais de proteção de dados. Além disso, você tem o direito de 
apresentar uma reclamação à autoridade supervisora de proteção de dados compe-
tente. 
 

Quando o processamento for baseado em um interesse legítimo, você tem o direito de 
se opor ao processamento por motivos relacionados à sua situação particular. Caso 
você se oponha, não processaremos mais seus dados pessoais, a menos que demons-
tremos motivos legítimos convincentes para o processamento que anulem seus interes-
ses, direitos e liberdades, ou para o estabelecimento, exercício ou defesa de reivindica-
ções legais. 
 
Quando o processamento for baseado em seu consentimento, você tem o direito de 
retirar seu consentimento com efeito para o futuro. 

 
Para exercer os seus direitos, contacte-nos ou contacte o nosso Encarregado de Prote-
ção de Dados. 

 
8 Você é obrigado a fornecer seus dados pessoais? 

Não há disposições legais ou contratuais que exijam o fornecimento de dados pessoais, 
nem você é obrigado a fornecer seus dados pessoais. No entanto, o fornecimento de 
dados pessoais é necessário para obter uma bolsa de nós. Isso significa que, se você 
não fornecer nenhum dado pessoal junto com sua inscrição, não poderemos oferecer 
uma bolsa de estudos. 
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9 Alterações nestas informações 

Caso a finalidade para a qual seus dados pessoais são processados ou a maneira como 
o processamento ocorre mude significativamente, atualizaremos essas informações 
com antecedência e informaremos sobre as alterações no devido tempo. 
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