
 

Obligații privind informațiile - Aplicanți 
 

   Pagina 1 din 2 

 

Informații despre colectarea și prelucrarea datelor dvs. personale ca parte a procedurii 
de acordare de burse 

 
Diligența și transparența reprezintă baza unei cooperări de încredere. Prin urmare, dorim să vă 
informăm cât mai clar cu putință despre modul în care procesăm datele dvs. personale în contextul 
unei solicitări de acordare de bursă, și să vă explicăm cum vă puteți exercita drepturile în temeiul 
Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) și al noilor legi locale în vigoare, privind 
protecția datelor. 
 
1 Cine este responsabil de procesarea datelor? 

Responsabil este: 
 
Yamaha Music Europe GmbH 
Siemensstrasse 22-34 
25462 Rellingen, Germania 

 
2 Cum puteți contacta ofițerul pentru protecția datelor? 

Puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor la adresa: 
 
Yamaha Music Europe GmbH 
zHd Datenschutzbeauftragter 
Siemensstrasse 22-34 
25462 Rellingen, Germania 
 
Sau prin email, la adresa: dataprotection@contact.europe.yamaha.com 

 
3 În ce scop procesăm datele dvs. și pe ce temei juridic? 

Noi prelucrăm datele personale despre dvs. în scopul prelucrării solicitării de burse și 
acordării burselor, în măsura în care acest lucru este necesar pentru decizia privind 
acordarea unei burse de către noi. În plus, putem procesa date personale despre dvs., în 
măsura în care acest lucru este necesar pentru a ne apăra împotriva revendicărilor legale 
afirmate împotriva noastră din procesul de depunere a solicitărilor dvs.. Temeiul juridic este 
articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD, interesul legitim fiind, de exemplu, o sarcină de 
probă într-o procedură în temeiul legilor locale privind egalitatea de tratament. 
 
Dacă există un contract de acordare o bursă între dvs. și noi, este posibil să preluăm datele 
personale pe care le-am primit deja din partea dvs. pentru scopul bursier, dacă acest lucru 
este necesar pentru finalizarea sau încheierea burselor. 
 

4 Cui partajăm datele dvs. personale? 
Putem transfera datele dvs. personale companiilor afiliate cu noi, în măsura în care acest 
lucru este posibil în temeiul prevederilor de scopuri și baze juridice ale alin. 3. De altfel, datele 
cu caracter personal sunt prelucrate în numele nostru pe baza contractelor încheiate în 
temeiul articolului 28 RGPD. 
 

5 Sunt datele dvs. transmise țărilor din afara Uniunii Europene (așa-numitele țări terțe)? 
Țările din afara Uniunii Europene (și Spațiul Economic European „SEE”) se ocupă de 
protecția datelor cu caracter personal în mod diferit decât țările din cadrul Uniunii Europene. 
Pentru prelucrarea datelor dvs. folosim, de asemenea, furnizori de servicii localizați în țări 
din afara Uniunii Europene și/sau transmitem date companiilor afiliate din afara UE.  
 
Prin urmare, am luat măsuri specifice pentru a vă asigura că datele dvs. sunt procesate în 
siguranță în țări terțe, precum și în interiorul Uniunii Europene. Încheiem clauze standard de 
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confidențialitate conform cu cele valabile la nivelul Comisiei Uniunii Europene, cu furnizorii 
de servicii și filialele din țări terțe. Aceste clauze oferă garanții adecvate pentru protecția 
datelor dvs. de către furnizorii noștri de servicii din țara terță.  
 
Pentru a vă proteja datele cu caracter personal, rămânem persoana de contact pentru 
exercitarea drepturilor dvs. în orice caz, chiar și față de destinatarii din țările terțe, și 
transmitem datele dvs. personale doar cu acordul dvs. în cadrul grupului. 

 
6 Cât timp vor fi stocate datele mele? 

Stocăm informațiile dvs. personale atâta timp cât este necesar pentru a decide cu privire la 
cererea dumneavoastră. Dacă nu se materializează o bursă între dvs. și noi, putem continua 
să stocăm datele în măsura în care este necesar pentru a ne apăra împotriva eventualelor 
reclamații legale. Documentele de solicitare de bursă vor fi șterse la șase luni de la 
notificarea deciziei de respingere, cu excepția cazului în care este necesară o depozitare 
mai lungă datorată unui litigiu. Dacă stocarea se bazează pe acordul dvs., vom stoca datele 
dvs. personale până când vă revocați consimțământul dvs.. 

 
7 Ce drepturi aveți în legătură cu procesarea datelor mele? 

Aveți dreptul la informație, corectare, ștergere, restricționare de procesare. În ceea ce 
privește dreptul de acces și dreptul de anulare, restricțiile se aplică în conformitate cu legile 
locale privind protecția datelor. În plus, există un drept de apel la autoritatea de supraveghere 
competentă în materie de protecție a datelor. 
 
Dacă prelucrarea are loc pe baza unui interes legitim, aveți dreptul să vă opuneți procesării 
din motive care decurg din situația dvs. specifică. În cazul opoziției exprimate de dvs., nu 
vom mai procesa informațiile dvs. personale decât dacă putem demonstra motive legitime 
temeinice pentru prelucrare care depășesc interesele, drepturile și libertățile dvs. sau 
prelucrarea are scopul de a executa, urmări sau apăra reclamații legale. 
 
Dacă prelucrarea are la bază consimțământul dvs., aveți dreptul să vă revocați acest 
consimțământ cu efect în viitor. 
 
Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați sau să contactați direct pe ofițerul 
nostru pentru protecția datelor. 

 
8 Există obligația de a ne furniza datele dvs. personale? 

Furnizarea de informații cu caracter personal nu este cerută nici prin lege, nici prin contract, 
și nu este necesar să ne furnizați informațiile dvs. personale. Cu toate acestea, furnizarea 
de date cu caracter personal este necesară pentru a primi o bursă de la noi. Aceasta 
înseamnă că, dacă nu ne furnizați date personale atunci când aplicați pentru o bursă, nu vă 
vom putea oferi o bursă. 

 
9 Modificări ale acestor informații 

În cazul în care scopul sau metoda de prelucrare a datelor dvs. personale se modifică 
semnificativ, vom actualiza aceste informații în timp util și vă vom informa în timp util despre 
aceste modificări. 
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