Informação sobre a recolha e processamento dos seus dados pessoais no âmbito dos
processos de bolsas
A precisão e a transparência são as bases para uma colaboração de sucesso. Por isso, informamos sobre como processamos os seus dados pessoais no seguimento de uma candidatura a uma
bolsa e como poderá exercer os seus direitos de acordo com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) e novas leis de proteção de dados locais.

1

Quem é responsável pelo processamento de dados?
A entidade responsável é:
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34
D-25462 Rellingen

2

Como pode contactar o encarregado da proteção de dados?
Pode contactar o encarregado da proteção de dados em:
Yamaha Music Europe GmbH
zHd Datenschutzbeauftragter
Siemensstrasse 22-34
D-25462 Rellingen
Ou através do: dataprotection@contact.europe.yamaha.com

3

Para que fins processamos os seus dados e com que fundamento jurídico?
Processamos os seus dados pessoais para fins da sua candidatura a uma bolsa, na medida
em que são necessários para a decisão sobre a atribuição da mesma. Além disso, podemos
processar os seus dados pessoais na medida em que é necessário para nos defendermos
contra reivindicações legais impostas contra nós no processo de candidatura. A fundamento
jurídico é o art. 6.º, nº 1, alínea f do RGPD, onde o interesse legítimo é, por exemplo, o dever
de prova num processo de acordo com as leis de igualdade de processamento locais.
Se houver uma bolsa de estudos entre as partes, poderemos proceder a processamentos
adicionais dos seus dados pessoais já fornecidos no âmbito da bolsa, quando necessário
para a realização ou conclusão da mesma.

4

A quem serão divulgados os seus dados?
Poderemos transmitir os seus dados pessoais a empresas a nós associadas, conforme disposto no paragrafo 3.º, que descreve as finalidade e fundamentos jurídicos. Neste aspecto,
os dados pessoais são processados em nosso nome com base no estipulado no art. 28.º do
RGPD.

5

Poderão os seus dados ser enviados para fora da União Europeia (designados por
países terceiros)?
Os países fora da União Europeia (e do Espaço Económico Europeu "EEE") têm leis de
proteção de dados pessoais diferentes das dos países dentro da União Europeia. Para o
processamento dos seus dados, recorremos igualmente a prestadores de serviços que se
encontram fora da União Europeia e/ou divulgamos dados a empresas pertencentes ao
grupo que se encontram fora da UE.
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Tomámos medidas especiais para garantir que os seus dados em países terceiros são processados de forma idêntica à que seriam processados na União Europeia. Com os prestadores de serviços e empresas pertencentes ao grupo em países terceiros, definimos as
cláusulas-tipo de proteção de dados da Comissão da União Europeia. Estas cláusulas preveem garantias próprias para a proteção dos seus dados junto de prestadores de serviços
em países terceiros.
Para a proteção dos seus dados pessoais, continuamos a ser, em todo o caso, a entidade
de contacto para exercer os seus direitos, mesmo em relação aos destinatários do grupo de
empresas em países terceiros, transmitimos os seus dados pessoais apenas com o seu
consentimento.

6

Durante quanto tempo é que os meus dados são armazenados?
Armazenamos os seus dados pessoais durante o tempo necessário para a decisão sobre a
sua candidatura. Caso não lhe seja atribuída uma bolsa, poderemos ainda assim manter os
seus dados armazenados, na medida do que for necessário para nos defendermos contra
possíveis ações legais contra nós. Os documentos da candidatura serão excluídos seis meses após a notificação da decisão de recusa, a menos que seja necessário um armazenamento mais longo devido a litígios. Caso o armazenamento seja realizado com o seu consentimento, iremos armazenar os seus dados pessoais ate retirar o seu consentimento.

7

Quais são os meus direitos em relação ao processamento dos meus dados?
Tem direito ao acesso, à retificação, ao apagamento, à limitação do processamento. Nos
direitos de acesso e de apagamento, são válidas as restrições de acordo com a legislação
de dados local. Além disso, existe o direito de apresentar reclamação a uma autoridade de
controlo competente em matéria de proteção de dados.
Se o processamento ocorre com base num interesse legítimo, tem o direito a opor-se ao
processamento por motivos decorrentes da sua situação específica. No caso de sua oposição, deixaremos de processar as suas informações pessoais, a menos que possamos demonstrar motivos legítimos convincentes para o processamento que superem seus interesses, direitos e liberdades, ou o processamento tenha a finalidade de fazer cumprir, perseguir
ou defender-se contra reivindicações legais.
Se o processamento for feito com o seu consentimento, você tem o direito de revogá-lo com
efeito para o futuro.
Para exercer os seus direitos, entre em contacto connosco ou com o encarregado da proteção de dados.

8

Existe uma obrigação para fornecer os seus dados pessoais?
O fornecimento dos dados pessoais não é obrigatório quer legal quer contratualmente, logo
não é obrigado a fornecer-nos os seus dados. No entanto, para fins de um processo relacionado com uma bolsa de estudo, é necessário o fornecimento dos seus dados pessoais.
Isto é, caso não nos forneça os seus dados pessoais para a candidatura, não poderemos
oferecer-lhe uma bolsa.

9

Alterações destas informações
Em caso de alterações significativas na finalidade ou no método de processamento dos seus
dados pessoais, faremos a atualização e informaremos acerca da mesma em tempo útil.

Em setembro de 2018
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