Informācija par jūsu personas datu vākšanu un apstrādi saistībā ar pieteikumiem
stipendijas saņemšanai
Uz uzticību balstītu sadarbību veido rūpība un pārskatāmība. Tieši tāpēc tālāk ir sīki izskaidrots,
kā mēs apstrādājam jūsu personas datus saistībā ar jūsu pieteikumu stipendijas saņemšanai un
kā jūs varat izmantot tiesības, kuras jums ir saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR)
un jaunajiem vietējiem tiesību aktiem datu aizsardzības jomā.
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Kura ir par jūsu datu aizsardzību atbildīgā iestāde (t. i., datu pārzinis)?
Datu pārzinis ir:
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34
D-25462 Rellingen
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Kā jūs varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu?
Saziņai ar mūsu datu aizsardzības speciālistu varat izmantot tālāk norādīto adresi:
Yamaha Music Europe GmbH
To the attention of the Data Protection Officer
Siemensstrasse 22-34
D-25462 Rellingen
Vai e-pasta adresi: dataprotection@contact.europe.yamaha.com
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Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam jūsu datus un kāds ir apstrādes juridiskais
pamats?
Mēs apstrādājam jūsu personas datus nolūkā, kas saistīts ar jūsu pieteikumu stipendijas
saņemšanai, un tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai pieņemtu lēmumu par mūsu
stipendijas piešķiršanu jums. Turklāt mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, ja tas ir
nepieciešams, lai aizstāvētos pret likumīgām prasībām, kas celtas pret mums saistībā ar
pieteikuma iesniegšanas procesu. Mums ir tiesības rīkoties tā saskaņā ar VDAR 6. panta 1.
punkta f) apakšpunktu, un mūsu leģitīmās intereses ir, piemēram, pienākums sniegt
pierādījumus tiesvedībā, kas saistīta ar vietējiem tiesību aktiem diskriminācijas novēršanas
jomā.
Ja piekritīsim piešķirt stipendiju, mēs varam turpināt apstrādāt jebkurus no jums jau
saņemtos personas datus nolūkiem, kas saistīti ar stipendiju, ja tas ir nepieciešams, lai
īstenotu vai pārtrauktu stipendijas izmaksu.

4

Kam tiek izpausti jūsu dati?
Mēs varam izpaust jūsu personas datus mūsu saistītajiem uzņēmumiem, ja tas ir atļauts
saskaņā ar nolūkiem un atbilstoši juridiskajam pamatam, kas izklāstīts 3. punktā. Turklāt
personas dati mūsu vārdā tiek apstrādāti saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti atbilstoši VDAR
28. panta prasībām.
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Vai jūsu dati tiek nosūtīti uz valstīm ārpus Eiropas Savienības (tā sauktajām trešajām
valstīm)?
Valstīs ārpus Eiropas Savienības (un ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ)) personas
datu aizsardzības pasākumi atšķiras no pasākumiem Eiropas Savienībā. Jūsu datu apstrādei
mēs izmantojam arī pakalpojumu sniedzēju, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības,
pakalpojumus un/vai nosūtām datus grupas uzņēmumiem ārpus ES.
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Tādēļ mēs esam īstenojām īpašus pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu dati šajās trešajās
valstīs tiek apstrādāti ar tādu pašu aizsardzības pakāpi kā Eiropas Savienībā. Savos līgumos
ar pakalpojumu sniedzējiem un grupas uzņēmumiem trešajās valstīs mēs izmantojam
standarta datu aizsardzības klauzulas, kuras nodrošinājusi Eiropas Savienības Komisija. Šīs
klauzulas sniedz pienācīgas garantijas tam, ka pakalpojumu sniedzēji trešajās valstīs
aizsargās jūsu datus.
Tomēr saistībā ar jūsu datu aizsardzību mēs jebkurā gadījumā paliekam pirmā
kontaktpersona, pie kuras vērsties, lai izmantotu jūsu tiesības attiecībā uz saņēmējiem
trešajās valstīs, un nosūtām jūsu personas datus mūsu uzņēmumu grupas ietvaros vienīgi
ar jūsu atļauju.
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Cik ilgi tiks uzglabāti jūsu dati?
Mēs uzglabājam jūsu personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai pieņemtu lēmumu
attiecībā uz jūsu pieteikumu. Ja mēs jums nepiešķiram stipendiju, mēs joprojām drīkstam
turpināt datu uzglabāšanu, ja tas ir nepieciešams, lai aizstāvētos pret iespējamām likumīgām
prasībām. Jebkurā gadījumā pieteikuma dokumenti tiks dzēsti sešus mēnešus pēc lēmuma
par atteikumu paziņošanas, ja vien mums tie nebūs jāuzglabā juridiska strīda gadījumā. Ja
mēs uzglabājam jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, mēs to turpināsim
darīt līdz jūsu piekrišanas atsaukšanai.
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Kādas tiesības jums ir saistībā ar jūsu datu apstrādi?
Jums ir tiesības saņemt informāciju, tiesības uz labošanu un dzēšanu un tiesības ierobežot
apstrādi. Uz tiesībām saņemt informāciju un tiesībām uz dzēšanu attiecas ierobežojumi, kas
piemērojami saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem datu aizsardzības jomā. Turklāt jums ir
tiesības iesniegt sūdzību kompetentai datu aizsardzības uzraudzības iestādei.
Ja apstrādes pamatā ir leģitīmās intereses, jums ir tiesības iebilst pret to, ka tiek apstrādāti
personas dati, kas attiecas uz jūsu konkrēto situāciju. Ja jūs iebildīsiet pret apstrādi, mēs
vairs neapstrādāsim jūsu personas datus, ja vien nevarēsim sniegt pārliecinošus leģitīmos
apstrādes iemeslus, kas ir svarīgāki par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai saistībā
ar likumīgu prasību celšanu, īstenošanu vai aizstāvēšanu.
Ja apstrādes pamatā ir jūsu piekrišana, jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu; šai
atsaukšanai nav atpakaļejoša spēka.
Lai īstenotu jūsu tiesības, lūdzu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu.
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Vai jums ir pienākums sniegt savus personas datus?
Personas datu sniegšana nav noteikta saskaņā ar likumu vai līgumu, un jums nav pienākuma
sniegt savus personas datus. Tomēr personas datu sniegšana ir nepieciešama, lai saņemtu
mūsu stipendiju. Tas nozīmē, ka tad, ja jūs kopā ar pieteikumu nesniegsiet nekādus
personas datus, mēs jums nevarēsim piedāvāt stipendiju.
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Šīs informācijas izmaiņas
Ja nolūki, kādiem tiek apstrādāti jūsu personas dati, vai apstrādes veids ievērojami
mainīsies, mēs iepriekš atjaunināsim šo informāciju un savlaicīgi informēsim jūs par
izmaiņām.

Jaunākās izmaiņas: 2018. gada septembris
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