Tietoa henkilötietojen keräämisestä stipendihakemusten käsittelyn yhteydessä
Huolellisuus ja läpinäkyvyys ovat luottamuksellisen yhteistyön perusta. Tämän vuoksi haluamme kertoa, kuinka käsittelemme henkilötietojasi stipendihakemuksen yhteydessä sekä
kuinka voit valvoa yleisessä tietosuoja-asetuksessa sekä uusissa paikallisissa tietosuojasäädöksissä määriteltyjen oikeuksiesi toteutumista.
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Kuka on vastuussa tietojen käsittelystä?
Vastuullinen on:
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34
D-25462 Rellingen
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Kuinka voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan?
Tietosuojavastaavamme yhteystiedot ovat:
Yamaha Music Europe GmbH
Tietosuojavastaava
Siemensstrasse 22-34
D-25462 Rellingen
Tai: dataprotection@contact.europe.yamaha.com

3

Mihin tarkoituksiin käsittelemme tietojasi ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?
Käsittelemme henkilötietojasi stipendihakemuksesi käsittelyn yhteydessä silloin, kun se
on tarpeen stipendin myöntämisestä päätettäessä. Lisäksi voimme käsitellä henkilötietojasi, jos se on tarpeen puolustautumiseksi stipendihakemusten käsittelystä nostettuja
oikeudellisia vaateita vastaan. Oikeusperuste tietojen käsittelylle on yleisen tietosuojaasetuksen 6 artikla 1 kohta f alakohta. Oikeutettu etu on tällöin esimerkiksi paikallisten
yhdenvertaisuuslakien mukainen menettely.
Jos päädymme myöntämään sinulle stipendin, voimme käsitellä meille luovuttamiasi
henkilötietoja stipendinkäsittelytarkoituksiin, jos se on tarpeen stipendisopimuksen toteutumista varten.

4

Kenelle tietojasi luovutetaan?
Voimme välittää henkilötietosi muille samaan konserniin kuuluville yrityksille, jos se on
kohdassa kolme mainittujen tarkoitusten ja oikeusperusteen mukaisesti sallittua. Muilta
osin henkilötietoja käsitellään toimeksiannostamme yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaisesti sopimuksiin perustuen.

5

Luovutetaanko henkilötietoja Euroopan unionin ulkopuolella sijaitseviin maihin
(ns. kolmansiin maihin)?
Euroopan unionissa (ja Euroopan talousalueella) henkilötietojen suojaan suhtaudutaan
toisin kuin Euroopan unioniin kuuluvissa maissa. Käytämme tietojesi käsittelyyn myös
palveluntarjoajia, jotka toimivat Euroopan unionin ulkopuolella ja/tai välitämme tietoja
konserniyrityksiin EU:n ulkopuolelle.
Tämän vuoksi olemme ottaneet käyttöön erityiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että
tietojasi käsitellään myös kolmansissa maissa yhtä turvallisesti kuin Euroopan unionin
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sisällä. Kolmansissa maissa sijaitsevien palveluntarjoajien ja konserniyritysten kanssa
teemme Euroopan komission valmisteleman tietosuojan vakiosopimuksen. Sopimuslausekkeissa on määritelty kolmansissa maissa sijaitseville palveluntarjoajille takuut henkilötietojen turvaamisesta.
Henkilötietojesi suojaamiseen liittyen toimimme myös kolmansien maiden vastaanottajien osalta yhteystahona oikeuksiesi toteutumista koskevissa asioissa. Luovutamme
henkilötietoasi konsernin sisällä ainoastaan suostumuksellasi.
6

Kuinka pitkäksi aikaa tiedot tallennetaan?
Tallennamme henkilötietosi vain niin pitkäksi aikaa kuin on hakemuksesi käsittelyä varten tarpeellista. Jos välillemme ei synny stipendisopimusta, voimme jatkaa tietojesi tallentamista, jos se on välttämätöntä puolustautumiseksi mahdollisia oikeusvaateita vastaan. Hakemuslomakkeet hävitetään kuuden kuukauden kuluttua hylkäävästä päätöksestä, jollei niiden pidempiaikainen tallentaminen oikeudellisten riita-asioiden vuoksi ole
välttämätöntä. Jos tallentaminen perustuu antamaasi suostumukseen, säilytämme tietojasi, kunnes peruutat suostumuksesi.

7

Mitä oikeuksia sinulla on tietojesi käsittelyyn liittyen?
Sinulla on oikeus pyytää pääsy itseäsi koskeviin tietoihin sekä oikeus pyytää tietojen
oikaisemista, poistamista, käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä. Tiedonsaantioikeuteen ja tietojen poisto-oikeuteen sovelletaan paikallisten tietosuojalakien mukaisia
rajoituksia. Lisäksi sinulla on oikeus tehdä vastaavalle tietosuojaviranomaiselle valitus
tietojesi käsittelystä.
Jos tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun, on sinulla oikeus oman henkilökohtaisen tilanteesi perusteella vastustaa tietojen käsittelyä. Mikäli vastustat henkilötietojen
käsittelyä, emme enää käsittele henkilötietojasi, jollei niiden käsittelylle ole pakottavia
laillisia syitä, jotka syrjäyttävät sinulle kuuluvat edut, oikeudet ja vapaudet, tai jollei tietojen käsittely ole tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Jos tietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, on sinulla oikeus peruuttaa
suostumus tulevaisuuden osalta.
Lisätietoja oikeuksistasi saat meiltä tai tietosuojavastaavaltamme.

8

Velvoitetaanko minua luovuttamaan henkilötietoni?
Henkilötietojen luovuttamista ei ole määrätty laissa eikä sopimuksessa eikä sinulla ole
velvollisuutta luovuttaa omia henkilötietojasi. Henkilötietojen luovuttaminen on kuitenkin
välttämätöntä, jotta voimme käsitellä stipendihakemuksesi. Tämä tarkoittaa sitä, että jos
et hakemuksen yhteydessä luovuta meille henkilötietojasi, emme voi myöntää sinulle
stipendiä.

9

Näiden tietojen muuttaminen
Jos henkilötietojen käsittelyn tarkoituksessa tai tavassa tapahtuu oleellisia muutoksia,
päivitämme nämä tiedot ja ilmoitamme sinulle ajoissa muutoksista.
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