Informacija apie jūsų asmens duomenų tvarkymą ryšium su paraiškomis dėl
stipendijų
Pasitikėjimu grįstam bendradarbiavimui būtinas dėmesingumas ir skaidrumas. Štai kodėl toliau
išsamiai apibrėžiame tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis ryšium su jūsų paraiška dėl
stipendijos, ir kaip galite pasinaudoti teisėmis, kurias turite pagal Bendrąjį duomenų apsaugos
reglamentą (BDAR) ir naujuosius vietinius teisės aktus dėl duomenų apsaugos.
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Kas yra subjektas, atsakingas už jūsų duomenų tvarkymą (t. y. duomenų valdytojas)?
Duomenų valdytojas yra:
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34
D-25462 Rellingen (Vokietija)
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Kaip galite susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu?
Susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu galite šiuo adresu:
Yamaha Music Europe GmbH
To the attention of the Data Protection Officer
Siemensstrasse 22-34
D-25462 Rellingen (Vokietija)
Arba el. paštu: dataprotection@contact.europe.yamaha.com
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Kokiais tikslais ir kokiu teisiniu pagrindu tvarkome jūsų duomenis?
Jūsų asmens duomenis tvarkome ryšium su jūsų paraiška dėl stipendijos ir tik tiek, kiek tai
reikalinga norint nuspręsti, ar mūsų stipendija jums galėtų būti suteikta. Be to, jūsų asmens
duomenis tvarkyti galime tada, kai to reikia norint apsiginti nuo teisinių pretenzijų, pateiktų
mums ryšium su šiuo paraiškos teikimo procesu. Teisę tai daryti turime pagal BDAR 6
straipsnio 1 dalies 1) punktą, o mūsų teisėtas interesas yra pareiga pateikti įrodymus, jei
atliekamas tyrimas pagal nediskriminavimą reglamentuojančius teisės aktus.
Jei sutinkame jums suteikti stipendiją, galime ir toliau tvarkyti jau gautus asmens duomenis,
darydami tai su stipendija susijusiais tikslais, jei tai reikalinga norint įgyvendinti stipendijos
sutarties nuostatas arba šią sutartį nutraukti.
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Kam atskleidžiami jūsų duomenys?
Atskleisti jūsų asmens duomenis galime su mumis susijusiems asmenims, jei tai leidžiama
vadovaujantis teisiniu pagrindu, nurodytu aukščiau pateiktame 3 punkte. Be to, asmens
duomenys mūsų vardu tvarkomi remiantis sutartimis, apibrėžtomis BDAR 28 straipsnyje.
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Ar jūsų duomenys perduodami į valstybes, esančias už Europos Sąjungos ribų
(vadinamąsias trečiąsias valstybes)?
Už Europos Sąjungos (ir už Europos ekonominės erdvės EEE) ribų esančiose valstybėse
taikomi asmens duomenų apsaugos principai gali būti kitokie, nei Europos Sąjungoje.
Tvarkydami jūsų duomenis taip pat naudojamės paslaugomis iš teikėjų, esančių už Europos
Sąjungos ribų, ir (arba) perduodame duomenis grupės bendrovėms, esančioms už ES ribų.
Dėl to esame įgyvendinę specialias priemones, kurių paskirtis – užtikrinti, kad jūsų duomenys
šiose trečiosiose valstybėse būtų tvarkomi taip pat saugiai, kaip Europos Sąjungoje.
Sutartyse, kurias sudarome su paslaugų teikėjais bei grupės bendrovėmis, esančiomis
trečiosiose valstybėse, naudojame standartines duomenų apsaugos sąlygas, kurias nustatė
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Europos Sąjungos Komisija. Šiomis sąlygomis užtikrinama, kad paslaugų teikėjai trečiosiose
valstybėse išlaikys pakankamą jūsų duomenų saugumą.
Tačiau, siekdami apsaugoti jūsų asmens duomenis, bet kuriuo atveju išliekame pirmuoju
kontaktiniu asmeniu, besirūpinančiu jūsų teisėmis, kai tai susiję su bet kokiais gavėjais,
esančiais trečiosiose valstybėse, ir jūsų asmens duomenų perdavimu mūsų korporacinės
grupės viduje, darant tai tik tada, kai yra gautas jūsų sutikimas.
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Kiek laiko bus laikomi jūsų duomenys?
Jūsų asmens duomenis laikome tol, kol tai reikalinga norint priimti sprendimą dėl jūsų
paraiškos. Jei stipendijos jums nesuteikiame, galime jūsų duomenis laikyti ir toliau, jei tai
reikalinga siekiant apsisaugoti nuo potencialių teisinių pretenzijų. Bet kuriuo atveju paraiškų
dokumentai ištrinami praėjus šešiems mėnesiams nuo paskelbimo apie sprendimą paraišką
atmesti, nebent dėl teisinio ginčo privalėtume juos laikyti ilgiau. Jei asmens duomenis
laikome jūsų sutikimo pagrindu, darysime tai tol, kol sutikimą atsiimsite.
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Kokias teises, susijusias su jūsų duomenų tvarkymu, turite?
Turite teisę į informaciją, pataisymą, ištrynimą ir tvarkymo apribojimą. Teisė į informaciją ir
teisė į ištrynimą gali būti įgyvendinta tik tada, kai tai leidžia atitinkami vietiniai duomenų
apsaugos teisės aktai. Be to, turite teisę pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos
priežiūros institucijai.
Jei tvarkoma teisėto intereso pagrindu, turite teisę tvarkymui prieštarauti, vadovaudamiesi
su konkrečia jūsų situacija susijusiu pagrindu. Jei pareiškiate prieštaravimą, jūsų asmens
duomenų nebetvarkysime, nebent galėtume nurodyti įtikinamą teisėtą tvarkymo pagrindą,
kuris būtų svarbesnis už jūsų interesus, teises ir laisves, arba tai būtų reikalinga siekiant
parengti ar pateikti teisėtą pretenziją, arba nuo jos gintis.
Kai tvarkoma jūsų sutikimo pagrindu, turite teisę šį sutikimą atsiimti, tačiau toks atsiėmimas
netaikomas atgaline data.
Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, susisiekite su mumis arba mūsų duomenų apsaugos
pareigūnu.
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Ar privalote pateikti savo asmens duomenis?
Jokių teisinių ar sutartinių reikalavimų pateikti asmens duomenis nėra, taip pat nesate niekaip
įpareigoti savo asmens duomenis pateikti. Tačiau pateikti asmens duomenis reikia, jei
pageidaujate gauti mūsų stipendiją. Iš esmės tai reiškia tai, kad jei su savo paraiška
nepateiksite asmens duomenų, pasiūlyti stipendijos jums negalėsime.
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Šios informacijos pokyčiai
Jei tikslas, dėl kurio tvarkomi jūsų asmens duomenys, arba jų tvarkymo būdas būtų ženkliai
pakeistas, šią informaciją iš anksto atnaujinsime ir laiku informuosime jus apie pokyčius.

Paskiausias atnaujinimas: 2018 m. rugsėjis
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