Informasjon om registrering og behandling av dine personopplysninger i forbindelse
med stipendsøknaden
Nøyaktighet og åpenhet er grunnlaget for et samarbeid i gjensidig tillit. Derfor skal vi informere
deg om hvordan vi behandler dine personopplysninger i forbindelse med din søknad om stipend, og om hvordan du kan utøve dine rettigheter ifølge personvernforordningen (GDPR) og
de nye lokale personvernlovene.
1

Hvem er ansvarlig for databehandlingen?
Den ansvarlige er:
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34
DE-25462 Rellingen

2

Hvordan kontakter jeg personvernrådgiveren?
Du kan kontakte personvernrådgiveren under:
Yamaha Music Europe GmbH
c/o Datenschutzbeauftragter
Siemensstrasse 22-34
DE-25462 Rellingen
eller: dataprotection@contact.europe.yamaha.com

3

Til hvilke formål behandler vi dine data og på hvilket rettsgrunnlag?
Vi behandler dine personopplysninger med det formålet å behandle din søknad om stipend, så lenge de er nødvendige for å ta en begrunnet avgjørelse om stipendet. Dessuten kan vi behandle dine personopplysninger når det er nødvendig for å forsvare oss
mot rettslige krav i forbindelse med søknadsbehandlingen. Det rettslige grunnlaget for
dette er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f, og den berettigede interessen er for eksempel
bevisplikten i en prosess etter den lokale likestillingsloven.
Hvis du får et stipend fra oss, kan vi viderebehandle personopplysningene vi allerede
har fått fra deg, med det formålet å gjennomføre og avslutte stipendet.

4

Hvem kan dine data bli videreformidlet til?
Vi kan formidle dine personopplysninger til foretak knyttet til oss, så fremt det faller under
formålene og rettsgrunnlagene nevnt i punkt 3. Forresten baseres oppdraget om behandling av personopplysninger på avtaler etter GDPR art. 28.

5

Formidles dine data til land utenfor Den europeiske union (såkalte tredjeland)?
Land utenfor Den europeiske union (og Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
«EØS») håndterer vernet av personopplysninger annerledes enn landene i Den europeiske union. For behandlingen av dine data bruker vi også tjenesteleverandører i land
utenfor Den europeiske unionen og/eller formidler data til konserntilknyttede foretak
utenfor EU.
Vi har gjort spesielle tiltak for å garantere at dine data behandles like sikkert i tredjeland
som i Den europeiske union. Tjenesteleverandører og konserntilknyttede foretak i tred-
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jeland inngår en avtale med oss som inneholder standardavtalevilkårene fastsatt av Europakommisjonen. Disse vilkårene definerer egnete personverngarantier for tjenesteleverandører i tredjeland.
Vi forblir din kontakt i alle saker angående personvern også hvis du vil bruke dine rettigheter overfor mottakere i tredjeland, og vi gir dine personopplysninger videre i konsernet
kun med ditt samtykke.
6

Hvor lenge lagrer vi dine data?
Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å avgjøre din søknad.
Hvis du ikke får innvilget stipend av oss, kan vi lagre dataene utover dette, så lenge det
er nødvendig for å forsvare oss mot mulige rettskrav. Her slettes søknadsdokumentene
seks måneder etter at du har fått avslag, hvis de ikke må lagres lengre på grunn av en
tvist. Hvis lagringen er basert på ditt samtykke, lagrer vi dine personopplysninger til du
trekker ditt samtykke tilbake.

7

Hvilke rettigheter har du i forbindelse med behandlingen av dine personopplysninger?
Du har rett til innsyn, rettelse, sletting og begrensning av behandlingen. Hos retten til
innsyn og sletting gjelder begrensningene i de lokale personvernlovene. Utover dette har
du også rett til å klage til vedkommende datatilsynsmyndighet.
Hvis behandlingen skjer på grunn av en berettiget interesse, har du rett til å protestere
mot behandlingen av grunner knyttet til din spesielle situasjon. I dette tilfellet behandler
vi ikke lenger dine personopplysninger, med mindre vi kan påvise at det foreligger tvingende berettigede grunner for behandlingen som går foran dine interesser, rettigheter og
friheter, eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.
Hvis behandlingen er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke det tilbake med
fremtidig virkning.
Hvis du vil utøve dine rettigheter, kan du henvende deg til oss eller til vår personvernrådgiver.

8

Er du forpliktet til å oppgi personopplysninger?
Det foreligger ingen lovfestet eller avtalefestet krav om å gi personopplysninger, og du
er heller ikke forpliktet til å gi oss personopplysningene. Men for å kunne innvilge en
stipend er det nødvendig at du gir oss personopplysninger. Det vil si, at hvis du ikke
oppgir personopplysninger i din søknad, kan vi ikke gi deg stipend.

9

Endring av disse informasjonene
Hvis formål og behandlingsmåten forandrer seg vesentlig, vil vi i tide oppdatere disse
opplysningene og informere deg i tide om endringene.
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