Πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων στo πλαίσιo της διαδικασίας για τη χορήγηση υποτροφίας
Η προσοχή και η διαφάνεια είναι η βάση για μια αξιόπιστη συνεργασία. Για αυτόν τον λόγο,
σας ενημερώνουμε για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στo πλαίσιo
της υποβολής αίτησης για υποτροφία και τον τρόπο που μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά
σας, τα οποία κατέχετε σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων
(ΓΚΠΔ) και τους κρατικούς νόμους περί προστασίας των δεδομένων.
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Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων;
Υπεύθυνη είναι η:
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34
D-25462 Rellingen
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Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επόπτη προστασίας δεδομένων;
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επόπτη προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση:
Yamaha Music Europe GmbH
zHd Datenschutzbeauftragter
Siemensstrasse 22-34
D-25462 Rellingen
Ή στο email: dataprotection@contact.europe.yamaha.com
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Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας και με ποια νομική βάση;
Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν για τον σκοπό της αίτησής
σας για υποτροφία, εφόσον αυτό απαιτείται για την απόφαση της χορήγησης της
υποτροφίας από εμάς. Επιπλέον, ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα
που σας αφορούν, εφόσον αυτό απαιτείται για την αντιμετώπιση νομικών αξιώσεων
εναντίον μας που προκύπτουν από τη διαδικασία της αίτησης. Νομική βάση αποτελεί το
άρθρο 6 παρ. 1 f του ΓΚΠΔ, για παράδειγμα το έννομο συμφέρον είναι μια υποχρέωση
απόδειξης σε μια διαδικασία, σύμφωνα με τους κρατικούς νόμους περί ίσης
μεταχείρισης.
Εφόσον χορηγηθεί μια υποτροφία από εμάς σε εσάς, μπορούμε να επεξεργαστούμε τα
προσωπικά δεδομένα που μας παρείχατε, για τους σκοπούς της υποτροφίας, εάν αυτό
απαιτείται για τη υλοποίηση ή τη διακοπή της υποτροφίας.
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Σε ποιον προωθούνται τα δεδομένα σας;
Μπορούμε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε συνδεόμενες με εμάς
επιχειρήσεις, εφόσον αυτό επιτρέπεται στο πλαίσιο του σκοπού και των νομικών βάσεων
που αναφέρονται στο εδάφιο 3. Κατά τα λοιπά, τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται
σε επεξεργασία κατόπιν αιτήματός μας βάσει των συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 28
του ΓΚΠΔ.
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Μεταφέρονται τα δεδομένα σας σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (οι
λεγόμενες τρίτες χώρες);
Οι χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
"ΕΟΧ") διαχειρίζονται με άλλον τρόπο την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε
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σχέση με τις χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την επεξεργασία των δεδομένων
σας χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών, που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή/και μεταφέρουμε τα δεδομένα σε επιχειρήσεις του ομίλου μας εκτός της ΕΕ.
Για αυτόν τον λόγο, έχουμε λάβει ειδικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα
δεδομένα σας στις τρίτες χώρες θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με την ίδια ασφάλεια
όπως και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τους παρόχους υπηρεσιών και
τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον όμιλό μας και βρίσκονται σε τρίτες χώρες,
συνάπτουμε τις τυποποιημένες από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ρήτρες
προστασίας των δεδομένων. Αυτές οι ρήτρες προβλέπουν κατάλληλες εγγυήσεις για την
προστασία των δεδομένων σας σε παρόχους που βρίσκονται σε τρίτες χώρες.
Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων παραμένουμε, σε κάθε περίπτωση,
αρμόδιοι για την άσκηση των δικαιωμάτων σας απέναντι στους αποδέκτες σε τρίτες
χώρες αλλά δίνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο με τη συγκατάθεσή σας και εντός
του ομίλου εταιρειών μας.
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Για πόσο χρονικό διάστημα μένουν αποθηκευμένα τα δεδομένα μου;
Αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο απαιτείται για την απόφαση σχετικά
με την αίτησή σας. Εφόσον δεν χορηγηθεί υποτροφία από εμάς για εσάς, ενδέχεται να
κρατήσουμε αποθηκευμένα τα δεδομένα σας περαιτέρω, εφόσον αυτό απαιτείται για την
αντιμετώπιση ενδεχόμενων νομικών αξιώσεων. Τα έγγραφα της αίτησης θα διαγραφούν
έξι μήνες μετά την κοινοποίηση της απόφασης απόρριψης, εκτός κι εάν απαιτείται
αποθήκευση μεγαλύτερης διάρκειας λόγω δικαστικών διαδικασιών. Εάν η αποθήκευση
βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, θα αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι
να την ανακαλέσετε.
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Ποια δικαιώματα έχετε αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας;
Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας. Για
το δικαίωμα πρόσβασης και το δικαίωμα διαγραφής ισχύουν οι περιορισμοί που
απορρέουν από τους κρατικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων. Επιπλέον, έχετε
δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στις αρμόδιες εποπτικές αρχές προστασίας
δεδομένων.
Εφόσον πραγματοποιηθεί μια επεξεργασία βάσει ενός έννομου συμφέροντος, έχετε το
δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη
κατάστασή σας. Σε περίπτωση ένστασής σας, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα
προσωπικά σας δεδομένα, εκτός κι εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς
νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, που υπερισχύουν των συμφερόντων, των
δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία γίνεται με σκοπό την επιβολή,
την επιδίωξη ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
Αν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε
με ισχύ για το μέλλον.
Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, απευθυνθείτε σε εμάς ή στον επόπτη προστασίας
δεδομένων μας.
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Είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Η παροχή προσωπικών δεδομένων δεν απαιτείται ούτε από το νόμο ούτε από τη
σύμβαση, ούτε είστε υποχρεωμένοι να δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, η
παροχή προσωπικών δεδομένων απαιτείται για τη χορήγηση υποτροφίας από εμάς.
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Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν μας παράσχετε προσωπικά δεδομένα κατά την υποβολή της
αίτησής σας, δεν θα μπορέσουμε να σας χορηγήσουμε την υποτροφία.
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Τροποποιήσεις αυτών των πληροφοριών
Εάν ο σκοπός ή ο τρόπος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αλλάξουν
σημαντικά, θα επικαιροποιήσουμε εγκαίρως αυτές τις πληροφορίες και θα σας
ενημερώσουμε εγκαίρως για τις αλλαγές.

Έκδοση: Σεπτέμβριος 2018
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