Information om insamling och behandling av dina personuppgifter inom ramen för stipendieprocessen
Omsorg och transparens är grunden för ett förtroendefullt samarbete. Därför informerar vi dig
om hur vi behandlar dina personuppgifter inom ramen för en ansökan om ett stipendium och
om hur du kan tillvarata de rättigheter som tillkommer dig enligt dataskyddsförordningen
(GDPR) och de nya lokala dataskyddslagarna.
1

Vem är ansvarig för uppgiftsbehandlingen?
Ansvarig är:
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34
D-25462 Rellingen

2

Hur når jag den personuppgiftsansvarige?
Du når vår personuppgiftsansvarige under:
Yamaha Music Europe GmbH
att. personuppgiftsansvarige
Siemensstrasse 22-34
D-25462 Rellingen
Eller: dataprotection@contact.europe.yamaha.com

3

I vilka syften behandlar ni mina uppgifter och på vilken rättslig grund?
Vi behandlar dina personuppgifter på grund av din ansökan om ett stipendium i den mån
det är nödvändigt för beslutet om motiveringen för ett stipendium hos oss. Vidare kan vi
behandla dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att avvärja rättsanspråk
ur ansökningsförfarandet som gjorts gällande gentemot oss. Rättslig grund är artikel 6.1
f GDPR, det berättigade intresset är exempelvis en bevisbörda i en process enligt de
lokala likabehandlingslagarna.
I den mån det uppstår ett stipendieförhållande mellan dig och oss kan vi fortsatt behandla
de personuppgifter vi fått från dig i stipendiets syfte ifall detta är nödvändigt för genomförande eller avslutande av stipendiet.

4

Till vem vidarebefordras mina uppgifter?
Vi kan överföra dina personuppgifter till företag som är associerade med oss i den mån
detta är tillåtet inom ramen för de syften och rättsliga grunder som beskrivits under siffra
3. I övrigt behandlas personuppgifter i vårt uppdrag på grundval av avtal enligt artikel 28
GDPR.

5

Överförs mina uppgifter till länder utanför Europeiska unionen (s.k. tredjeländer)?
Länder utanför Europeiska unionen (och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
”EES”) hanterar skyddet av personuppgifter annorlunda än länder inom Europeiska unionen. För behandling av dina uppgifter använder vi även tjänsteleverantörer som befinner sig i länder utanför Europeiska unionen och/eller överför uppgifter till grupptillhöriga
företag utanför EU.
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Vi har därför vidtagit särskilda åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas
lika säkert i tredjeländerna som inom Europeiska unionen. Med tjänsteleverantörer och
grupptillhöriga företag i tredjeländer sluter vi avtal med de standarddataskyddsklausuler
som färdigställts av Europeiska unionens kommission. Dessa klausuler förutsätter lämpliga garantier för skydd av dina uppgifter hos tjänsteleverantörer i tredjelandet.
För skydd av dina personuppgifter förblir vi i varje fall kontakt för utövandet av dina rättigheter även gentemot mottagarna i tredjeländer och vidarebefordrar inte dina personuppgifter inom koncernen utan ditt samtycke.
6

Hur länge lagras mina uppgifter?
Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fatta beslut angående din ansökan. Även om det inte uppstår ett stipendieförhållande mellan dig och oss
kan vi ändå även därefter lagra uppgifter i den mån det är nödvändigt för försvar mot
eventuella rättsliga anspråk. Ansökningshandlingarna raderas sex månader efter tillkännagivandet av avslagsbeslutet såvida inte en längre lagring blir nödvändig på grund av
rättstvister. Om lagringen beror på ditt samtycke lagrar vi dina personuppgifter fram till
dess att du återkallar ditt samtycke.

7

Vilka rättigheter har jag i samband med behandlingen av mina uppgifter?
Du har rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning av behandlingen. För rätten till
tillgång och rätten till radering gäller begränsningarna enligt de lokala dataskyddslagarna. Därutöver föreligger en besvärsrätt hos ansvarig datatillsynsmyndighet.
I den mån en behandling utförs på grund av ett berättigat intresse har du rätt att göra
invändningar mot behandlingen av skäl som uppstår ur din speciella situation. Vid invändning från dig behandlar vi inte längre dina personuppgifter, såvida vi inte kan påvisa
bindande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller såvida behandlingen inte avser hävdande, utövande eller försvar
av rättsliga anspråk.
I den mån en behandling beror på ditt samtycke har du rätt att gentemot oss återkalla
detta för framtiden.
Vänd dig till oss eller vår personuppgiftsansvarige när det gäller tillvaratagande av dina
rättigheter.

8

Föreligger en skyldighet att tillhandahålla mina personuppgifter?
Att tillhandahålla personuppgifter är varken ett lagstadgat eller ett avtalsenligt krav, ej
heller är du skyldig att tillhandahålla personuppgifterna. För ett stipendieavtal med oss
är det emellertid nödvändigt att tillhandahålla personuppgifter. Det betyder att om du inte
tillhandahåller några personuppgifter vid en ansökan kan vi inte erbjuda dig något stipendium.

9

Ändringar av denna information
Om syftet eller sättet för behandlingen av dina personuppgifter skulle ändras väsentligt
aktualiserar vi denna information och informerar dig om ändringarna i god tid.

Version: september 2018

Informationsskyldigheter – sökande

Sida 2 av 2

