Informacja na temat gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach procedury stypendialnej
Staranność i przejrzystość to podstawa współpracy pełnej zaufania. Dlatego informujemy Państwa
o tym, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach ubiegania się o stypendium
oraz w jaki sposób mogą Państwo skorzystać z praw przysługujących Państwu zgodnie z ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i nowymi lokalnymi przepisami o ochronie danych.

1

Kto odpowiada za przetwarzanie danych?
Podmiot odpowiedzialny to:
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34
D-25462 Rellingen

2

Jak skontaktować się z inspektorem ds. ochrony danych?
Inspektor ds. ochrony danych jest dostępny pod adresem:
Yamaha Music Europe GmbH
Inspektor ds. ochrony danych
Siemensstrasse 22-34
D-25462 Rellingen
Lub: dataprotection@contact.europe.yamaha.com

3

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane i w oparciu o jaką podstawę prawną?
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach ubiegania się przez Państwa o stypendium, o ile jest to niezbędne do podjęcia decyzji o uzasadnieniu stypendium. Ponadto możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, o ile jest to niezbędne do obrony przed wysuniętymi wobec nas roszczeniami prawnymi wynikającymi z procedury ubiegania się o stypendium. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 f RODO, a uzasadnionym interesem np. obowiązek udowodnienia w postępowaniu zgodnie z lokalnymi przepisami o równym traktowaniu.
Jeżeli przyznamy Państwu stypendium, możemy w dalszym ciągu przetwarzać otrzymane
od Państwa dane osobowe w celach stypendialnych, o ile jest to niezbędne do realizacji lub
zakończenia stypendium.

4

Komu przekazujemy Państwa dane?
Możemy przekazywać Państwa dane osobowe powiązanym z nami firmom, o ile jest to dopuszczalne w ramach celów i podstaw prawnych przedstawionych w punkcie 3. Poza tym
dane osobowe są przetwarzane na nasze zlecenie na podstawie umów zgodnie z art. 28
RODO.

5

Czy Państwa dane są przekazywane do krajów nienależących do Unii Europejskiej
(tzw. państw trzecich)?
Kraje nienależące do Unii Europejskiej (i Europejskiego Obszaru Gospodarczego „EOG”)
traktują ochronę danych osobowych w inny sposób niż kraje należące do Unii Europejskiej.
W celu przetwarzania Państwa danych korzystamy także z usług podmiotów, które znajdują
się w krajach nienależących do Unii Europejskiej, i/lub przekazujemy dane przedsiębiorstwom należącym do grupy poza obszar UE.
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Dlatego podjęliśmy szczególne środki, aby zagwarantować, że Państwa dane będą przetwarzane w państwach trzecich w równie bezpieczny sposób co na terenie Unii Europejskiej. Z
usługodawcami i przedsiębiorstwami należącymi do grupy znajdującymi się w państwach
trzecich zawieramy standardowe klauzule ochrony danych udostępnione przez Komisję Europejską. Klauzule te zapewniają odpowiednie gwarancje ochrony Państwa danych przez
usługodawców w państwach trzecich.
W celu ochrony Państwa danych osobowych pozostajemy podmiotem do kontaktu w sprawie
wykonania Państwa praw także wobec odbiorców w państwach trzecich i przekazujemy Państwa dane osobowe w obrębie koncernu wyłącznie za Państwa zgodą.

6

Jak długo przechowuje się moje dane?
Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do rozpatrzenia
Państwa wniosku o przyznanie stypendium. Jeżeli nie przyznamy Państwu stypendium, możemy nadal przechowywać Państwa dane, o ile jest to niezbędne w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami prawnymi. Dokumenty aplikacyjne zostają usunięte po upływie
sześciu miesięcy od daty ogłoszenia decyzji odmownej, o ile z uwagi na spory prawne nie
jest konieczne dłuższe przechowywanie. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przechowywanie
swoich danych, przechowujemy Państwa dane osobowe do momentu cofnięcia przez Państwa zgody.

7

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych?
Mają Państwo prawo dostępu do danych, prawo do poprawiania, usunięcia i ograniczenia
przetwarzania danych. W przypadku prawa dostępu i prawa do usunięcia obowiązują ograniczenia zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie danych. Ponadto przysługuje Państwu
prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzorczym ds. ochrony danych.
Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu, mają Państwo prawo
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. W przypadku wniesienia przez Państwa sprzeciwu zaprzestajemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy ważne i uzasadnione podstawy przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.
Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mają Państwo prawo cofnąć ją ze
skutkiem na przyszłość.
W celu skorzystania ze swoich praw prosimy zwrócić się do nas lub do naszego inspektora
ds. ochrony danych.

8

Czy istnieje obowiązek udostępnienia swoich danych osobowych?
Udostępnienie swoich danych osobowych nie jest nakazane prawnie ani umownie, nie ma
też obowiązku udostępnienia swoich danych osobowych. Udostępnienie swoich danych osobowych jest jednak niezbędne do zawarcia z nami umowy o stypendium. To znaczy, że jeżeli
nie udostępnią nam Państwo swoich danych osobowych podczas ubiegania się o stypendium, nie będziemy mogli zaoferować Państwu stypendium.

9

Zmiana niniejszych informacji
Jeżeli w istotny sposób zmieni się cel lub sposób przetwarzania Państwa danych osobowych, terminowo zaktualizujemy niniejsze informacje i poinformujemy Państwa o zmianach.

Stan na: wrzesień 2018 r.

Obowiązek informacyjny – kandydaci

Strona 2 z 2

