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Information om insamling och behandling av dina personuppgifter i samband med sti-
pendieansökningar 

 
Flit och transparens utgör grunden för ett förtroendebaserat samarbete. Det är därför vi nedan 
beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med din stipendieansökan och hur 
du kan hävda de rättigheter som du har rätt till enligt den allmänna dataskyddsförordningen 
(GDPR) och de lokala dataskyddslagarna. 
 
1 Vem är den enhet som är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter (dvs. den 

personuppgiftsansvarige)? 

Den personuppgiftsansvarige är: 
 
Yamaha Music Europe GmbH 
Siemensstrasse 22-34 
D-25462 Rellingen 

 
2 Hur når du dataskyddsombudet? 

Du kan nå vårt dataskyddsombud på: 
 
Yamaha Music Europe GmbH 
Till dataskyddsombudets uppmärksamhet 
Siemensstrasse 22-34 
D-25462 Rellingen 
 
Eller: dataprotection@contact.europe.yamaha.com 

 
3 För vilka ändamål och på vilka rättsliga grunder behandlar vi dina uppgifter? 

Vi behandlar personuppgifter om dig för syftet med din ansökan om stipendium i den 
utsträckning det är nödvändigt för att kunna fatta beslut om inrättandet av ett stipendium 
för dig hos oss. Dessutom kan vi behandla personuppgifter om dig där vi behöver göra 
det för att försvara oss mot rättsliga anspråk som görs gällande mot oss i samband med 
ansökningsprocessen. Vi har rätt att göra det på grundval av art. 6 para. 1 (f) GDPR, där 
vårt berättigade intresse till exempel är en skyldighet att tillhandahålla bevis i förfaranden 
enligt lokala antidiskrimineringslagar. 
 
Om vi går med på att bevilja dig ett stipendium kan vi fortsätta att behandla alla person-
uppgifter som redan erhållits från dig för stipendiets syften om detta krävs för att genom-
föra eller avsluta stipendiet på grundval av art. 6 paragraf 1 (b). 
 

4 Vem lämnas dina uppgifter till? 

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till våra dotterbolag där detta är tillåtet enligt de 
syften och på de rättsliga grunder som anges i punkt 3 ovan. Dessutom behandlas per-
sonuppgifter för vår räkning på grundval av avtal enligt art. 28 GDPR. 
 

5 Överförs dina uppgifter till länder utanför EU (så kallade tredjeländer)? 

Länder utanför Europeiska unionen (och utanför Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet "EES") hanterar skyddet av personuppgifter på ett annat sätt än länder inom Euro-
peiska unionen. När vi behandlar dina uppgifter använder vi även tjänsteleverantörer 
som finns i länder utanför EU och/eller överför data till koncernbolag utanför EU. 
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Vi har därför vidtagit särskilda åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas 
lika säkert i dessa tredjeländer som de är inom EU. I våra avtal med tjänsteleverantörer 
och koncernföretag i tredjeländer använder vi standardavtalsklausulerna som tillhanda-
hålls av Europeiska unionens kommission. Dessa klausuler ger tillräckliga garantier för 
skyddet av dina uppgifter av tjänsteleverantörer i tredjeländer. 
 
Men för att skydda dina personuppgifter förblir vi i alla fall din första kontaktlinje för att 
utöva dina rättigheter gentemot eventuella mottagare i tredjeländer. 

 
6 Hur länge kommer dina uppgifter att lagras? 

Vi lagrar dina personuppgifter så länge vi behöver för att kunna fatta beslut om din an-
sökan. Om vi inte beviljar dig ett stipendium kan vi fortfarande fortsätta att lagra data där 
detta krävs för att försvara oss mot potentiella rättsliga anspråk. Ansökningshandling-
arna kommer i alla fall att raderas sex månader efter att avslagsbeslutet meddelades, 
om vi inte behöver lagra dem längre på grund av en rättslig tvist. Där vi lagrar dina per-
sonuppgifter baserat på ditt samtycke kommer vi att fortsätta att göra det tills du återkal-
lar ditt samtycke. 

 
7 Vilka rättigheter har du i samband med behandlingen av dina uppgifter? 

Du har rätt till information, rättelse, radering och begränsning av behandlingen. Rätten 
till information och rätten till radering är föremål för de begränsningar som gäller enligt 
lokala dataskyddslagar. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga 
tillsynsmyndigheten för dataskydd. 
 

Om behandlingen grundar sig på ett berättigat intresse har du rätt att invända mot be-
handlingen av skäl som hänför sig till just din situation. I händelse av att du invänder 
kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte visar övertygande 
legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, 
eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. 
 
Om behandlingen baseras på ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke med 
verkan för framtiden. 

 
För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss eller vårt dataskyddsombud. 

 
8 Är du skyldig att lämna dina personuppgifter? 

Det finns inga lagstadgade eller avtalsenliga bestämmelser som kräver tillhandahållande 
av personuppgifter, och du är inte heller skyldig att tillhandahålla dina personuppgifter. 
Däremot krävs tillhandahållande av personuppgifter för att få ett stipendium från oss. 
Detta innebär att om du inte lämnar några personuppgifter tillsammans med din ansökan 
kommer vi inte att kunna erbjuda dig ett stipendium. 

 
9 Ändringar av denna information 

Skulle syftet med vilket dina personuppgifter behandlas eller sättet på vilket behand-
lingen sker väsentligt förändras, kommer vi att uppdatera denna information i förväg och 
informera dig om ändringarna i god tid. 
 

 
Senast ändrad: augusti 2022 


