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Yamaha – Izjava o zasebnosti za bLU cRU Cup  

Yamaha Motor Europe N.V., njene podružnice in povezana podjetja (v nadaljevanju Yamaha, mi, nas/naš) vašo 
zasebnost jemljemo zelo resno. Ko se prijavite na bLU cRU Cup (v nadaljevanju tudi dogodek) in/ali sodelujete v 
katerih koli dejavnostih v zvezi z dogodki bLU cRU Cup, je za nas pomembno, da vaše podatke obdelamo 
previdno, varno in na pregleden način.  

1 Kdo obdeluje vaše osebne podatke za bLU cRU Cup? 

V okviru dogodka bLU cRU Cup bomo mi in naši evropski distributerji, natančneje naš distributer v 
vaši državi, obdelali vaše osebne podatke kot združeni upravljavci v skladu z veljavnimi predpisi o 
varstvu podatkov. To pomeni, da bomo skupaj določili namene in načine njihovih dejavnosti 
obdelovanja podatkov v zvezi z dogodkom bLU cRU Cup. Nacionalni distributer družbe Yamaha 
Motor Europe v vaši državi je odgovoren za lokalne komunikacije in ohranjanje neposrednih stikov 
s tekmovalci in/ali njihovimi skrbniki. 

S to izjavo o zasebnosti za bLU cRU Cup vas obveščamo o obdelovanju vaših osebnih podatkov, ki 
jih obdelamo v okviru Yamahinega dogodka bLU cRU Cup. Če imate v zvezi s tem kakršno koli 
vprašanje, nam to sporočite. Glede obdelave vaših osebnih podatkov v zvezi z vašim obiskom 
našega spletnega mesta, npr. za izpolnjevanje prijavnice za bLU cRU Cup, preberite tudi ta pravilnik 
o zasebnosti za tekmovanja in pravilnik o piškotkih. 

2 Za koga velja ta izjava o zasebnosti za bLU cRU Cup?  

V okviru našega dogodka bLU cRU Cup obdelujemo osebne podatke oseb iz teh kategorij:  

I. Tekmovalci: otroci starosti 13–16 let, ki tekmujejo na dogodku YZ125 bLU cRU Cup. 

Tekmovalci: otroci starosti 11–13 let, ki tekmujejo na dogodku YZ85 bLU cRU Cup. 

Tekmovalci: otroci starosti 8–11 let, ki tekmujejo na dogodku YZ65 bLU cRU Cup. 

II. Skrbniki: starši in/ali zakoniti skrbniki tekmovalca. 

III. Druge osebe: druge osebe, povezane z dejavnostmi dogodka bLU cRU Cup, kot so kontaktne 
osebe sodelujočih v organizaciji dogodka, in osebe, ki se udeležijo dogodka. 

3 Kako pridobimo vaše osebne podatke?  

V okviru dejavnosti našega dogodka bLU cRU Cup lahko pridobimo vaše osebne podatke iz različnih 
virov, ki so navedeni spodaj. 

• (Drugi) tekmovalci ali (drugi skrbniki). 

• Poslovni partnerji/stiki družbe Yamaha, povezani z dogodkom  bLU cRU Cup.  

• Druge osebe, s katerimi se Yamaha poveže v okviru dogodka bLU cRU Cup. 

• Druge osebe, vključene v dogodek bLU cRU Cup. 

• Internet (vključno z družabnimi omrežji), kolikor to dopuščajo veljavni predpisi o 
zasebnosti. 
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• Vladni organi, npr. v primeru preiskave. 

• Druge osebe, povezane z nezgodnimi primeri. 

 
4 Zakaj obdelujemo vaše osebne podatke?  

Vaše osebne podatke obdelujemo za naslednje namene: 

1. Za namene prijave, obdelave in potrditve udeležbe tekmovalca na dogodku bLU cRU Cup. 

2. Za administrativne namene, da vam omogočimo udeležbo/obisk/sodelovanje v organizaciji 
dejavnosti dogodka bLU cRU Cup. 

3. Za vzdrževanje stikov z vami v zvezi z dejavnostmi dogodka bLU cRU Cup, na katere ste se 
prijavili ali kako drugače sodelovali v njih. 

4. Da se lahko na vas obrnemo v nujnih primerih (npr. nezgoda z motorjem).  

5. Da izpolnimo svoje pravne obveznosti. 
 
6. Za izboljšanje kakovosti naših storitev v okviru dogodka bLU cRU Cup in vaših izkušenj v 

okviru njegovih dejavnosti.  
 
7. Da vas lahko obveščamo o naslednjih podobnih dogodkih.  

8. Za preprečevanje in obravnavo sporov in drugih pravnih zadev. 

9. Spremljanje/zagotavljanje skladnosti z zahtevami in predpisi ter z zakonom določenimi 
obveznostmi, ki veljajo za dogodke. 

10. Za javno promocijo dogodka bLU cRU Cup. 

 
V zvezi z dogodkom bLU cRU Cup ne izvajamo nikakršnega avtomatiziranega sprejemanja odločitev, 
niti oblikovanja profilov. 

5 Katere osebne podatke o vas obdelujemo?  

Če ste vključeni v bLU cRU Cup, lahko obdelamo naslednje podatke o vas in sicer za spodaj navedene 
namene. 

Kategorija osebnih podatkov Povezan namen obdelave  
(glejte številke v razdelku 3) 

 Tekmovalci Zakoniti  
skrbniki 

Druge 
osebe 

Polno ime 1-2, 5-6, 8-10 1-9 2-9 

Poštni naslov (službeni in/ali zasebni) 1-2, 5-6, 8-9 x 2-3, 5-9 
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E-poštni naslov x 1-3, 5-9 2-3, 5-9 

Mobilna telefonska številka x 1-6, 8-9 2-6, 8-9 

Delovno mesto in druge službene informacije x x 2-9 

Starost 1-2, 5-6, 8-9 x x 

Vrsta identifikacijskega dokumenta x 1-2, 8-9 x 

Narodnost in govorjeni jezik 1-2, 5-6, 8-9 x x 

Tekmovalna številka 1-2, 5-6, 8-9 x x 

Velikosti oblačil/tekmovalne opreme 1-2, 5-6, 8-9 x x 

Ali ima tekmovalec licenco nacionalne 
organizacije in tekmuje z motorjem Yamaha YZ 
na tekmovanju v evropski državi. 

1-2, 5-6, 8-9 x x 

Uspešnost tekmovalca na dogodku 1-2, 5-6, 8-10 x x 

Podatki o tekmovalčevem skrbniku 1-2, 5-6, 8-9 x x 

Podatki o skrbnikovem tekmovalcu x 1-9 x 

Druge informacije, ki jih posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, navede v 
komunikaciji z Yamaho 

1-2, 5-6, 8-9 1-9 2-9 

 
6 Pravna podlaga za uporabo vaših osebnih podatkov  

Vaše osebne podatke obdelamo le, če je to dovoljeno v skladu s pravno podlago o obdelovanju 
podatkov. V okviru dogodka bLU cRU Cup obdelovanje vaših podatkov omogočajo naslednje pravne 
podlage: 

• Izvajanje pogodbe. Obdelava je potrebna, da lahko izvedemo pogodbo, v katero ste 
vključeni, ali da na vašo zahtevo izvedemo ukrepe, preden sklenete pogodbo. Ta podlaga 
lahko velja za obdelovanje osebnih podatkov pogodbenega izvajalca, ki ga najamemo, in za 
omogočanje udeležbe tekmovalcev na dogodku. 

• Upravičeni interesi. Obdelava je potrebna za naše namene obdelovanja vaših osebnih 
podatkov, kot je navedeno zgoraj, ali za druge legitimne interese, ki so pomembni za nas ali 
druge osebe, razen ko te interese preglasijo vaše pravice do zasebnosti. Ta podlaga velja za 
našo analizo uspešnosti tekmovalcev med dogodkov. 

• Privolitev. Dali ste nam vaše soglasje za obdelovanje vaših osebnih podatkov za enega ali 
več določenih namenov. Ta podlaga velja za dejavnosti obdelovanja, za katere smo pridobili 
soglasje prek obrazca za prijavo na bLU cRU Cup.  

• Pravna obveznost. Obdelovanje je potrebno za skladnost s pravno obveznostjo, ki jo moramo 
upoštevati. Ta razlog se lahko uporabi, če moramo sodelovati v preiskavi pristojnega 
nadzornega organa. 

• Življenjski interesi. Obdelovanje je potrebno za varovanje vaših življenjskih interesov ali 
življenjskih interesov druge osebe. Ta razlog se lahko uporabi, če moramo na primer obdelati 
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osebne podatke tekmovalca v primeru nesreče ali če ne moremo upoštevati katerega od 
zgoraj navedenih razlogov. 

 
Če ne bo drugače razvidno, vas bomo posebej obvestili o tem, da morate zagotoviti osebne podatke. 
To velja tudi, če je zagotovitev nekaterih informacij v skladu s pogodbeno ali zakonsko zahtevo ali je 
potrebna za sklenitev pogodbe. 

7 Kako dolgo hranimo vaše informacije?  

7.1 Vaših podatkov ne bomo hranili dlje, kot je to potrebno v zvezi z nameni za obdelavo podatkov v 
okviru dogodka bLU cRU Cup. To pomeni, da bomo vaše informacije hranili do 31. decembra 2019, 
razen če bomo vaše osebne podatke potrebovali dlje zaradi skladnosti z veljavno zakonodajo ali za 
uveljavitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. 

7.2 Vaše osebne podatke bomo izbrisali predčasno, če bodo obdelani na podlagi vaše privolitve, ki 
jo boste nato preklicali.    

8 Kdo bo lahko dostopal do vaših osebnih podatkov?  

Vaše informacije bodo obdelali zaposleni družbe Yamaha ali osebe, ki delajo v imenu družbe 
Yamaha, ali druge osebe, ki sodelujejo pri organizaciji ali izvajanju dogodka bLU cRU Cup. Do vaših 
osebnih podatkov bodo imele dostop le pooblaščene osebe le po potrebi in za zgoraj navedene 
namene. V skladu z veljavno zakonodajo smo s temi osebami sklenili sporazume o obdelavi podatkov 
ali druge vrste sporazumov o varstvu podatkov.  

9 Kako vaše osebne podatke prenesemo v države zunaj EGP?  

Vaše osebne podatke lahko prenesemo na lokacijo zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EEA). 
V skladu z veljavno zakonodajo smo sprejeli ustrezne zaščitne ukrepe za upravičenje prenosa vaših 
osebnih podatkov v državo zunaj EGP, če ta država ne zagotavlja ustrezne ravni varstva podatkov 
glede na ustrezno zakonodajo o varstvu podatkov, kot je sklepanje standardnih pogodbenih določil, 
ki jih odobri Evropska komisija, s stranko. Za več informacij o zaščitnih ukrepih za prenos vaših 
podatkov se lahko obrnete na nas. 

10 Kako ščitimo vaše osebne podatke?  

Zavezani smo zagotavljati varnost vaših osebnih podatkov. Za preprečevanje nepooblaščenega 
dostopa ali razkritja smo sprejeli ustrezne fizične, tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito 
informacij o vas, ki jih zbiramo in obdelujemo. 

10.1 Sprejeli smo na primer naslednje ukrepe: 

Tehnični varnostni ukrepi, ki jih izvajamo: 
• Identifikacija in avtentikacija. 
• Nadzor dostopa (logična in fizična varnost ter varnost opreme, npr. sef, vratar, požarni zid, 

segmentacija omrežja). 
• Vodenje evidence dostopa (tehnični nadzor pooblastitev (čim bolj omejeno) in vodenje 

dnevniških datotek). 
• Uvedba ukrepov proti nezakoniti programski opremi (protivirusni programi, sistemi za 

zaznavanje vdorov, varnost končne točke, posodobitve programske opreme) 
• Uporaba šifriranja omrežja in podatkov 
• Upravljanje tehničnih ranljivosti (upravljanje popravkov). 

https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
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• Izdelovanje varnostnih kopij, s katerimi zaščitimo razpoložljivost in dostopnost osebnih 
podatkov. 

• Samodejni izbris zastarelih podatkov. 
• Manj postopkov obdelovanja v strežnikih podjetja in več v opremi končnih uporabnikov. 
 
Organizacijski varnostni ukrepi, ki jih izvajamo: 
• Upravljanje nadzora dostopa (dodelitev odgovornosti za informacijsko varnost). 
• Spodbujanje ozaveščanja o varnosti med novimi in obstoječimi zaposlenimi. 
• Vzpostavitev postopkov za redno preskušanje, oceno in vrednotenje varnostnih ukrepov. 
• Reden pregled dnevnikov. 
• Razvoj protokola za obravnavanje kršitev varstva osebnih podatkov in varnostnih incidentov. 
• Sklepanje klavzul o zaupnosti in pogodb za obdelovanje podatkov. 
• Presoja, ali je mogoče iste cilje doseči z manjšo količino osebnih podatkov. 
• Omogočanje dostopa do osebnih podatkov manjšemu številu oseb znotraj organizacije. 
• Določanje postopka sprejemanja odločitev in osnovnih pogojev za vsako obdelavo. 

 
10.2 Ne glede na navedeno pa je treba upoštevati, da komunikacije prek interneta, vključno z e-pošto, 

niso vedno zaščitene. Yamaha ni odgovorna za kakršen koli nepooblaščen dostop do osebnih 
podatkov ali njihovo izgubo, na kar nima nobenega vpliva. 

11 Kako lahko dostopate do svojih podatkov in jih posodobite?  

Kot posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, vam pripadajo naslednje pravice v zvezi 
z našim obdelovanjem vaših osebnih podatkov, če so veljavne in v ustreznem obsegu: 

• Pravica do dostopa do vaših osebnih podatkov. 
• Pravica do popravka netočnih ali nepopolnih osebnih podatkov o vas. 
• Pravica, da privolitev kadar koli prekličete, pri čemer to ne vpliva na zakonitost obdelave, ki 

temelji na privolitvi pred njenim preklicem. 
• Pravica do izbrisa vaših osebnih podatkov. 
• Pravica do ugovora obdelavi vaših osebnih podatkov. 
• Pravica do omejitve obdelovanja vaših osebnih podatkov. 
• Pravica prenosljivosti vaših osebnih podatkov. 

 
V zvezi z zgoraj navedenimi pravicami in drugimi zadevami glede varstva podatkov se lahko na nas 
obrnete prek kontaktnih podatkov, navedenih spodaj. Vašo zahtevo bomo obravnavali skrbno in v 
skladu z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov.   

Če po tem še vedno menite, da zahteva ni bila zadovoljivo obravnavana, oziroma imate pritožbo, 
se obrnite na našo uradno osebo za varstvo podatkov (dpo@yamaha-motor.nl). Imate tudi pravico, 
da pritožbo pošljete organu za varstvo podatkov. Če želite najti ustrezen nacionalni organ za 
varstvo podatkov, je tukaj na voljo seznam nacionalnih organov za varstvo podatkov v EU. 

12 Naši kontaktni podatki 

V primeru kakršnih koli vprašanj ali zahtev glede obdelovanja vaših osebnih podatkov se obrnite 
na nas prek spodnjih kontaktnih podatkov. Na nas se lahko obrnete v svojem jeziku, če je eden 
od uradnih jezikov EU. 
 
Yamaha Motor Europe N.V., Koolhovenlaan 101 – 1119NC Schiphol-Rijk – Nizozemska 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/official-languages-eu-0_en
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Privacy@yamaha-motor.eu   
 
Če želite, lahko pišete tudi naši uradni osebi za varstvo podatkov na naslov: dpo@yamaha-

motor.nl.  
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