Tájékoztató az ösztöndíjak elbírálásával kapcsolatos eljárás keretében végzett
személyes adatgyűjtésről és adatkezelésről
A bizalomteljes együttműködés alapja a gondosság és átláthatóság. Ez okból tájékoztatjuk
arról, hogyan kezeljük személyes adatait az ösztöndíj odaítélésével kapcsolatban benyújtott
pályázatának elbírálása során, illetve arról, hogy élhet az Általános Adatvédelmi Rendelet
(GDPR) és a helyi adatvédelmi jogszabályok alapján Önt megillető jogokkal.
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Ki az adatkezelő?
Az adatkezelő a
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34
D-25462 Rellingen
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Hogyan érheti el az adatvédelmi tisztviselőt?
Az adatvédelmi tisztviselőt a következő címen érheti el:
Yamaha Music Europe GmbH
az Adatvédelmi tisztviselő részére
Siemensstrasse 22-34
D-25462 Rellingen
Vagy a következő e-mail címen: dataprotection@contact.europe.yamaha.com
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Milyen célból kezeljük személyes adatait, és mi az adatkezelés jogalapja?
Személyes adatait ösztöndíj odaítélésével kapcsolatban benyújtott pályázatának
elbírálása céljából kezeljük, amennyiben az adatkezelés az általunk biztosított ösztöndíj
odaítélésének indoklásához szükséges. Továbbá akkor kezelhetjük személyes adatait,
amennyiben ez a pályázati eljárással kapcsolatban velünk szemben érvényesíteni kívánt
jogi igények elleni védekezéshez szükséges. Ennek jogalapját a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja képezi, ahol jogos érdek lehet például az egyenlő bánásmódról szóló
helyi jogszabályok szerint lefolytatott eljárásban fennálló bizonyítási kötelezettség.
Amennyiben Ön és vállalatunk között ösztöndíjszerződés megkötésére kerül sor, akkor
az Öntől kapott személyes adatokat tovább kezelhetjük az ösztöndíjszerződésben
szereplő célokból, amennyiben az adatkezelés az ösztöndíjszerződés teljesítéséhez
vagy befejezéséhez szükséges.
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Kinek továbbítjuk személyes adatait?
Személyes adatait akkor továbbítjuk a velünk kapcsolatban álló vállalatok részére, ha a
3. pontban meghatározott célok és jogalapok keretében fennáll az adattovábbítás
jogszerűsége. Egyébiránt a személyes adatok feldolgozását a GDPR 28. cikkének
megfelelő adatfeldolgozási szerződések szerint végeztetjük.
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Továbbítjuk adatait az Európai Unión kívüli országok részére (ún. harmadik
országok)?
Az Európai Unión (és az Európai Gazdasági Térségen, az „EGT”-n) kívüli országok az
Európai Unión belüli országoktól eltérően kezelik a személyes adatok védelmét.
Személyes adatainak feldolgozására alkalmazunk az Európai Unión kívüli országokban
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található szolgáltatókat, és/vagy adatokat továbbítunk a csoport EU-n kívüli tagvállalatai
részére is.
Ez okból egyedi intézkedésekkel biztosítjuk, hogy személyes adatainak harmadik
országokban végzett feldolgozása az Európai Unión belül történő adatfeldolgozással
azonos biztonsági szint garantálása mellett történjen. Az említett harmadik országbeli
szolgáltatókkal és a csoport harmadik országbeli tagvállalataival szemben az Európai
Unió Bizottsága által elfogadott általános adatvédelmi kikötéseket alkalmazzuk. Az
általános adatvédelmi kikötések megfelelő garanciákat biztosítanak adatai harmadik
országbeli szolgáltatók által történő feldolgozása esetén.
Személyes adatainak védelme érdekében minden esetben mi maradunk a
kapcsolattartók jogai harmadik országbeli címzettekkel szemben történő érvényesítése
esetén is, továbbá személyes adatait csak az Ön hozzájárulásával továbbítjuk a
konszernszövetségen belül.
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Mennyi ideig tárolják az adataimat?
Személyes adatait addig tároljuk, ameddig azokra pályázatának elbírálásához
szükségünk van. Amennyiben Ön és vállalatunk között nem kerül sor
ösztöndíjszerződés megkötésére, abban az esetben addig tárolhatjuk az adatokat,
ameddig azokra jogi igények elleni védekezés céljából szükségünk van. A pályázati
anyagokat az elutasító határozat közlése után hat hónappal töröljük, amennyiben az
adatok további tárolását nem indokolják jogviták. Ha az adatok tárolása az Ön
hozzájárulásán alapul, akkor személyes adatait addig tároljuk, ameddig Ön vissza nem
vonja hozzájárulását.
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Milyen jogai vannak személyes adatai kezelésével kapcsolatban?
Önnek joga van az adatokkal kapcsolatos tájékoztatásra, az adatok helyesbítésére,
törlésére, és az adatkezelés korlátozására. A tájékoztatásra való jog és a törlési jog a
helyi adatvédelmi jogszabályok által előírt korlátozásokkal együtt érvényes. Ezenkívül
joga van panaszt benyújtani az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál.
Amennyiben az adatkezelés jogos érdek érvényesítéséhez szükséges, abban az
esetben Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Tiltakozása esetén személyes adatait
nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő
erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival
és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Önnek joga van
hozzájárulását jövőbeli hatállyal visszavonni tőlünk.
Jogai érvényesítése céljából forduljon hozzánk vagy adatvédelmi tisztviselőnkhöz.
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Köteles-e Ön személyes adatokat szolgáltatni?
A személyes adatok szolgáltatását sem jogszabályok, sem szerződés nem írja elő, és
Ön nem is köteles személyes adatokat szolgáltatni. Azonban ösztöndíjszerződés
vállalatunkkal történő megkötéséhez meg kell adni személyes adatokat. Ez azt jelenti,
hogy amennyiben Ön pályázata benyújtásakor nem adja meg személyes adatait, abban
az esetben nem fogunk tudni ösztöndíjat felajánlani Önnek.
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A tájékoztató módosítása
Amennyiben személyes adatai kezelésének célja vagy módja lényegesen változik, akkor
ezt a tájékoztatót időben módosítani fogjuk, és a változásokról időben fogjuk Önt
tájékoztatni.

2018. szeptember változat
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