Teave teie isikuandmete kogumise kohta seoses stipendiumi taotlemisega
Usaldusel põhineva kostöö aluseks on hoolsuskohustus ja läbipaistvus. Seepärast käsitleme
me üksikasjalikult seda, kuidas me töötleme teie isikuandmeid seoses stipendiumi
taotlemisega ja kuidas te saate maksma panna oma õigusi, mis on teile antud isikuandmete
kaitse üldmäärusega (GDPR) ja uute kohalike andmekaitseseadustega.
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Kes on teie andmete töötlemise eest vastutav üksus (st vastutav andmetöötleja)?
Vastutav andmetöötleja on:
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34
D-25462 Rellingen
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Kuidas saada ühendust andmekaitseametnikuga?
Te saate ühendust andmekaitseametnikuga järgmisel aadressil:
Yamaha Music Europe GmbH
Attn: Data Protection Officer
Siemensstrasse 22-34
D-25462 Rellingen
Võ e-posti aadressil dataprotection@contact.europe.yamaha.com
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Mis eesmärgil ja millisel õiguslikul alusel me teie andmeid töötleme?
Me töötleme teie isikuandmeid seoses teie stipendiumi taotlusega ja teeme seda
ulatuses, mis on vajalik teie stipendiumit puudutava otsuse langetamiseks meie poolt.
Peale selle, me võime töödelda teie kohta käivaid isikuandmeid ka siis, kui peame
kaitsma end õigusnõuete vastu seoses itaotluste töötlemisega. Meil on selleks õigus
vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõikele 1 (f), et kaitsta oma õigustatud
huve, näiteks kohustus esitada tõendeid kohtutes toimuvates menetlustes vastavalt
kohalikele diskrimineerimisvastastele seadustele.
Kui me nõustume teile stipendiumi andmisega, võime me jätkata nende isikuandmete
töötlemist, millle me oleme teilt stipendiumi taotlemisega seoses saanud, kui see on
vajalik stipendiumi määramiseks või lõpetamiseks.
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Kellele teie isikuandmed avaldatakse?
Me võime avaldada teie isikuandmed meie sidusettevõtetele, kui see on kooskõlas
eesmärkide ja õigusliku alusega, mis on sätestatud ülalpool punktis 3. Peale selle,
isikuandmeid töödeldakse meie poolt vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis
28 sätestatud kokkulepetele.
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Kas teie andmed edastatakse Euroopa Liidust väljaspool olevatesse riikidesse (nn
kolmandatesse riikidesse)?
Euroopa Liidust (ja Euroopa Majanduspiirkonnast ("EMP")) väljaspool olevates riikides
käsitletakse isikuandmete kaitset teistmoodi kui Euroopa Liidu riikides. Teie
isikuandmete töötlemisel kasutame me ka teenusepakkujaid, kes asuvad väljaspool
Euroopa Liitu ja/või edastame andmeid grupi ettevõtetele väljaspool ELi.
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Oleme seepärast rakendanud erimeetmeid, et tagada teie andmete töötlemine nendes
kolmandates riikides sama turvalisel viisil nagu Euroopa Liitu kuuluvates riikides. Meie
lepingutes, mis on sõlmitud teenusepakkujatega ja grupi ettevõtetega kolmandates
riikides, kasutame me Euroopa Liidu Komisjoni vastu võetud standardseid
andmekaitseklausleid. Need klauslid pakuvad piisavaid tagatisi teie isikuandmete
kaitsmiseks kolmandates riikides asuvate teenusepakkujate poolt.
Kuid teie isikuandmete kaitsmisel jääme meie igal juhul teie esimeseks kontaktiks teie
õiguste kasutamisel kolmandates riikides asuvate andmesaajate suhtes ja seoses teie
isikuandmete edastamisega meie kontserni siseselt ainult teie nõusolekul.
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Kui kaua teie andmeid säilitatakse?
Me säilitame teie andmeid seni, kuni see on vajalik teie taotlust puudutava otsuse
langetamiseks. Kui me ei anna teile stipendiumi, võime siiski jätkata teie andmete
säilitamist, kui see on vajalik, et kaitsta end võimalike õigusnõuete eest. Igal juhul
kustutatakse taotluse dokumendid kuus kuud pärast tagasilükkava otsuse teatavaks
tegemist, välja arvatud juhul, kui peame säilitama neid kauem kohtuvaidluse tõttu. Kui
me säilitame teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, teeme seda, kuni te oma
nõusoleku tagasi võtate.
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Millised õigused on teil seoses teie isikuandmete töötlemisega?
Teil on õigust teabele, andmete parandamisele, andmete kustutamisele ja isikuandmete
töötlemise piiramisele Teabe saamise ja andmete kustutamise õigusele kohalduvad
piirangud vastavalt kohalikele andmekaitseseadustele. Lisaks sellele on teil õigus
esitada kaebus pädevale andmekaitse järelevalveasutusele.
Kui andmete töötlemine põhineb õigustatud huvidel, on teil õigus esitada vastuväide
isikuandmete töötlemisele teie konkreetse olukorraga seonduvatel põhjustel. Juhul, kui
te esitate vastuväite, lõpetame me teie isikuandmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui
me tõendame, et töötlemine toimub täiesti õiguspärasel alusel, mis kaalub üles teie kui
andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused või selle põhjuseks on õigusnõude
koostamine või esitamine või kaitse õigusnõude eest.
Kui töötlemine põhineb teie nõusolekul, on teil õigus oma nõusolek tulevikku suunatult
tagasi võtta.
Oma õiguste kasutamiseks võtke ühendust meiega või meie andmekaitseametnikuga.
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Kas te olete kohustatud esitama oma isikuandmed?
Ei ole olemas kohustuslikke ega lepingulisi sätteid, mis nõuaksid isikuandmete esitamist,
samuti ei ole teil kohustust oma isikuandmeid esitada. Kuid isikuandmete esitamine on
vajalik selleks, et saada meilt stipendiumi. See tähendab, et kui te ei esita koos
taotlusega oma isikuandmeid, ei saa me teile stipendiumi pakkuda.
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Selle teabe muudatused
Juhul kui teie isikuandmete kogumise eesmärk või nende töötlemise viis muutuvad
oluliselt, uuendame me seda teavet ja teavitame teid muutustest aegsasti.

Viimati muudetud: september 2018
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