Information om indsamling og behandling af dine personoplysninger i forbindelse
med stipendieproceduren
Omhu og transparens er grundlaget for et tillidsfuldt samarbejde. Derfor informerer vi dig om,
hvordan vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med en ansøgning om et stipendium, og hvordan du kan benytte dig af de rettigheder, du har i henhold til databeskyttelsesforordningen (GDPR) og de nye lokale databeskyttelsesregler.
1

Hvem er ansvarlig for behandlingen af oplysninger?
Ansvarlig er:
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34
D-25462 Rellingen

2

Hvordan får du fat i den databeskyttelsesansvarlige?
Du får fat i den databeskyttelsesansvarlige her:
Yamaha Music Europe GmbH
Att.: Datenschutzbeauftragter
Siemensstrasse 22-34
D-25462 Rellingen
Eller: dataprotection@contact.europe.yamaha.com

3

Til hvilke formål behandler vi dine oplysninger, og på hvilket retsgrundlag?
Vi behandler personoplysninger om dig i forbindelse med din ansøgning om et stipendium, for så vidt dette er nødvendigt for at træffe beslutning om begrundelsen for et
stipendium hos os. Desuden kan vi behandle personoplysninger om dig, hvis det er nødvendigt for at forsvare os mod retlige krav, der er gjort gældende i forbindelse med ansøgningsproceduren. Retsgrundlaget er her artikel 6 stk. 1 f i GDPR, berettiget interesse
er f.eks. en bevispligt i en sag efter de lokale ligestillingsregler.
Hvis der indgås aftale mellem os om et stipendium, kan vi fortsat behandle de personoplysninger, vi allerede har modtaget fra dig, i forbindelse med stipendiet, hvis dette er
nødvendigt for at gennemføre eller afslutte stipendiet.

4

Hvem videregives dine oplysninger til?
Vi kan videregive dine personoplysninger til virksomheder, der er tilknyttet os, for så vidt
dette er tilladt efter de i stk. 3 fremlagte formål og retsgrundlag. Herudover behandles
personoplysninger, der er i vores besiddelse, på basis af aftaler efter artikel 28 i GDPR.

5

Bliver dine oplysninger videresendt til lande uden for Den Europæiske Union (såkaldte tredjelande)?
Lande uden for Den Europæiske Union (og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde "EØS") håndterer beskyttelse af personoplysninger anderledes end lande i Den
Europæiske Union. Til behandling af dine oplysninger anvender vi også tjenesteudbydere, der befinder sig i lande uden for Den Europæiske Union, og/eller vi videresender
oplysninger til koncerntilknyttede virksomheder uden for EU.
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Vi har derfor truffet særlige foranstaltninger for at sikre, at dine oplysninger behandles
lige så sikkert i tredjelandene som i Den Europæiske Union. Vi indgår de standard-databeskyttelsesklausuler, Europa-Kommissionen har stillet til rådighed, med tjenesteudbydere og koncerntilknyttede virksomheder i tredjelande. I disse klausuler er der fastsat
relevante garantier for beskyttelse af dine oplysninger hos tjenesteudbydere i et tredjeland.
Med det formål at beskytte dine personoplysninger forbliver vi under alle omstændigheder din kontakt, hvad angår udøvelse af dine rettigheder også over for modtagere i tredjelande, og vi videregiver kun dine personoplysninger inden for koncernen med dit samtykke hertil.
6

Hvor længe gemmes mine oplysninger?
Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forbindelse med beslutningen om din ansøgning. Såfremt der ikke træffes aftale mellem os om et stipendium, kan vi herudover stadig gemme oplysninger, hvis dette er nødvendigt for at forsvare os mod eventuelle retlige krav. Ansøgningsbilagene bliver slettet seks måneder
efter, at der er informeret om beslutning om afslag, såfremt det ikke på grund af en retstvist er nødvendigt at lagre dem i længere tid. Beror lagringen på dit samtykke, gemmer
vi dine personoplysninger, indtil du tilbagekalder dit samtykke.

7

Hvilke rettigheder har du i sammenhæng med behandlingen af dine oplysninger?
Du har ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af bearbejdningen. Hvad angår
ret til indsigt og sletning gælder begrænsningerne i henhold til de lokale databeskyttelsesregler. Herudover har du ret til indgive klage for den kompetente databeskyttelsesmyndighed.
Såfremt der sker en behandling på grundlag af en berettiget interesse, har du, af grunde
i relation til din særlige situation, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen. I tilfælde af
din indsigelse behandler vi ikke længere dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise tvingende beskyttelsesværdige grunde til behandlingen, som vejere tungere end
dine interesser, rettigheder og friheder.
Hvis en behandling beror på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dette over for os
med virkning fremover.
Du kan henvende dig til os eller vores databeskyttelsesansvarlige vedrørende varetagelse af dine rettigheder.

8

Er der pligt til at stille dine personoplysninger til rådighed?
At stille personoplysninger til rådighed er ikke foreskrevet hverken lovmæssigt eller kontraktligt, og du er heller ikke forpligtet til at stille personoplysningerne til rådighed. Dog er
det nødvendigt at stille personoplysninger til rådighed i forbindelse med en aftale med
os om et stipendium. Det vil sige, at hvis du ikke stiller personoplysninger til rådighed
for os i forbindelse med en ansøgning, kan vi ikke tilbyde dig et stipendium.

9

Ændringer af disse informationer
Hvis formålet med behandlingen af dine personoplysninger, eller måden, de bliver behandlet på, ændrer sig væsentligt, vil vi opdatere disse informationer rettidigt og informere dig rettidigt om ændringerne.
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