Informatie over het verzamelen en de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de studiebeursprocedure
Zorgvuldigheid en transparantie vormen de basis voor een op vertrouwen gebaseerde samenwerking.
Daarom informeren wij u erover hoe wij uw persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie naar een
studiebeurs verwerken en hoe u uw rechten kunt uitoefenen, die u volgens de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en de nieuwe lokale privacywetten toekomen.

1

Wie is er verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?
Verwerkingsverantwoordelijke is:
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34
D-25462 Rellingen

2

Hoe kunt u de functionaris voor gegevensbescherming bereiken?
U bereikt onze functionaris voor gegevensbescherming via:
Yamaha Music Europe GmbH
zHd Datenschutzbeauftragter
Siemensstrasse 22-34
D-25462 Rellingen
Of via: dataprotection@contact.europe.yamaha.com

3

Voor welke doeleinden en op welke wettelijke basis verwerken wij uw gegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens over u ten behoeve van uw sollicitatie naar een studiebeurs,
voor zover dit voor de beslissing over de motivatie voor een studiebeurs bij ons noodzakelijk is.
Verder kunnen wij persoonsgegevens over u verwerken, voor zover dit nodig is voor de afwending
van tegenover ons geldend gemaakte rechtsvorderingen op grond van de sollicitatieprocedure.
De wettelijke basis daarvoor wordt gevormd door art. 6 lid 1 f AVG, het gerechtvaardigde belang
is bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure volgens de lokale wetten voor gelijke behandeling.
Als u een studiebeurs van ons krijgt, kunnen wij de reeds van u verkregen persoonsgegevens
ten behoeve van de studiebeurs verder verwerken, wanneer dit voor de uitvoering of beëindiging
van de studiebeurs noodzakelijk is.

4

Aan wie worden uw gegevens doorgegeven?
Wij kunnen uw persoonsgegevens aan met ons verbonden ondernemingen doorgeven, voor zover dit in het kader van de in nummer 3 toegelichte doeleinden en rechtsgrondslagen toegestaan
is. Voor het overige worden persoonsgegevens in onze opdracht op basis van overeenkomsten
conform art. 28 AVG verwerkt.

5

Worden uw gegevens aan landen buiten de Europese Unie (zog. derde landen) doorgegeven?
Landen buiten de Europese Unie (en de Europese Economische Ruimte "EER") gaan met de
bescherming van persoonsgegevens anders om dan landen binnen de Europese Unie. Voor de
verwerking van uw gegevens maken wij ook gebruik van dienstverleners die zich in landen buiten
de Europese Unie bevinden, en/of geven wij gegevens door aan groepsondernemingen buiten
de EU.
Daarom hebben wij speciale maatregelen genomen om te waarborgen dat uw gegevens in derde
landen even veilig worden verwerkt als binnen de Europese Unie. Met dienstverleners en groepsondernemingen in derde landen sluiten wij standaardovereenkomsten inzake gegevensbescher-
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ming, die door de Commissie van de Europese Unie ter beschikking worden gesteld. Deze overeenkomsten zien op geschikte garanties voor de bescherming van uw gegevens bij dienstverleners in het derde land.
Ter bescherming van uw persoonsgegevens blijven wij in ieder geval de contactpersoon met
betrekking tot de uitoefening van uw rechten, ook tegenover de ontvangers in derde landen, en
geven wij uw persoonsgegevens uitsluitend met uw toestemming binnen het concern door.

6

Hoe lang worden mijn gegevens opgeslagen?
Wij slaan uw persoonsgegevens zo lang op als dit voor de beslissing over uw sollicitatie nodig is.
Als er geen overeenkomst voor een studiebeurs tussen u en ons tot stand komt, kunnen wij uw
gegevens nog langer opslaan, voor zover dit voor het verweer tegen mogelijke rechtsvorderingen
noodzakelijk is. Daarbij worden de sollicitatiedocumenten zes maanden na kennisgeving over de
afwijzingsbeslissing gewist, voor zover er geen langere opslag op grond van rechtsgeschillen
vereist is. Wanneer de opslag op uw toestemming berust, slaan wij uw persoonsgegevens op
totdat u uw toestemming herroept.

7

Welke rechten hebt u in verband met de verwerking van uw gegevens?
U hebt een recht van inzage, op rectificatie, wissing en beperking van de verwerking. Met betrekking tot het recht van inzage en het recht op wissing gelden de beperkingen volgens de lokale
privacywetten. Daarnaast bestaat er een recht om een klacht in te dienen bij de voor gegevensbescherming bevoegde toezichthoudende autoriteit.
Voor zover er een verwerking op grond van een gerechtvaardigd belang plaatsvindt, hebt u het
recht om bezwaar tegen de verwerking te maken om redenen die op uw specifieke situatie betrekking hebben. In geval van uw bezwaar gaan wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken,
tenzij wij dwingende beschermwaardige gronden voor de verwerking aanvoeren, die zwaarder
wegen dan uw belangen, rechten of vrijheden, of de verwerking verband houdt met de instelling,
uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.
Voor zover een verwerking op uw toestemming berust, hebt u het recht om deze tegenover ons
met werking voor de toekomst te herroepen.
Voor de uitoefening van uw rechten kunt u contact met ons of met onze functionaris voor gegevensbescherming opnemen.

8

Bestaat er een verplichting tot terbeschikkingstelling van uw persoonsgegevens?
De terbeschikkingstelling van persoonsgegevens is noch wettelijk voorgeschreven noch contractueel overeengekomen, noch bent u verplicht de persoonsgegevens ter beschikking te stellen.
De terbeschikkingstelling van persoonsgegevens is echter noodzakelijk om een overeenkomst
voor een studiebeurs met ons af te sluiten. Dat betekent dat wij u geen studiebeurs kunnen aanbieden, wanneer u ons bij een sollicitatie geen persoonsgegevens ter beschikking stelt.

9

Wijzigingen van deze informatie
Mochten de doeleinden of de manier van verwerking van uw persoonsgegevens substantieel
worden gewijzigd, dan zullen wij deze informatie tijdig aanpassen en u tijdig over de wijzigingen
informeren.
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