
   
 

        

Yamaha YZ125; YZ85; YZ65 bLU cRU  FIM Europe Cups 

Integritetspolicy 

Yamaha Motor Europe N.V. (YME) med filialkontor och närstående koncernbolag (benämns 
fortsättningsvis även Yamaha, vi, oss eller vår) värnar om din integritet. När du anmäler dig till bLU 
cRU Cup (benämns fortsättningsvis även som evenemanget) och/eller deltar i någon av bLU cRU Cup-
aktiviteterna är det viktigt för oss att behandla dina personuppgifter noga och säkert på ett 
transparant sätt.  

1 Vem behandlar dina personuppgifter för bLU cRU Cup? 

I samband med bLU cRU Cup kommer vi och våra europeiska distributörer, däribland även 
vår distributör i ditt land, att behandla dina personuppgifter som gemensamt 
personuppgiftsansvariga enligt tillämpliga personuppgiftsskyddsbestämmelser. Detta 
innebär att vi gemensamt fastställer syftena och metoderna för deras 
personuppgiftsbehandling i samband med bLU cRU Cup. YME:s nationella distributör i ditt 
land ansvarar för den lokala kommunikationen och för den direkta kontakten med förarna 
och/eller deras vårdnadshavare. 

I denna integritetspolicy för Yamaha bLU cRU Cup vill vi informera dig om Yamahas 
behandling av dina personuppgifter som vi behandlar i samband med bLU cRU Cup. Hör 
av dig till oss om du har några frågor angående detta. Information om behandlingen av 
dina personuppgifter i samband med att du besöker vår webbplats, till exempel för att 
fylla i formuläret för anmälan till bLU cRU Cup, hittar du i den här personuppgiftspolicyn 
för våra tävlingsevenemang samt i vår cookiepolicy. 

2 Vilka omfattas av denna integritetspolicy för bLU cRU Cup?  

I samband med vår bLU cRU Cup behandlar vi personuppgifter om följande personer:  

I. Förare: barn i åldern 13–16 år som deltar i YZ125 bLU cRU Cup 

Förare: barn i åldern 11–13 år som deltar i YZ85 bLU cRU Cup 

Förare: barn i åldern 8–11 år som deltar i YZ65 bLU cRU Cup 

II. Vårdnadshavare: förarens förälder och/eller rättsliga ombud 

III. Övriga parter: andra personer som är engagerade i bLU cRU Cup-aktiviteterna, till 
exempel kontaktpersoner för andra parter engagerade i organisationen för 
evenemanget och de personer som närvarar vid evenemanget 

3 Hur får vi dina personuppgifter?  

I samband med våra bLU cRU Cup-aktiviteter kan vi inhämta dina personuppgifter från 
olika källor, vilka anges här nedan. 

• (Andra) förare eller (andra) vårdnadshavare 



   
 

        

• Affärspartner/kontakter till Yamaha som är engagerade i  bLU cRU Cup  

• Utomstående parter som anlitas av Yamaha i samband med bLU cRU Cup 

• Andra parter som är engagerade i bLU cRU Cup 

• Internet (inklusive sociala medier) i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig 
personuppgiftslagstiftning 

• Statliga myndigheter, till exempel i händelse av en utredning 

• Övriga utomstående parter vid oförutsedda händelser 

 
4 Varför behandlar vi dina personuppgifter?  

Vi behandlar information om dig i följande syften: 

1. I registreringssyften för att behandla och bekräfta förarens deltagande i bLU cRU 
Cup 

2. I administrationssyften för att du ska kunna delta i/närvara vid/vara engagerad i 
organisationen av bLU cRU Cup-aktiviteter 

3. För att hålla kontakten med dig angående de bLU cRU Cup-aktiviteter som du har 
anmält dig till eller är engagerad i på annat sätt 

4. För att kontakta dig i en nödsituation (till exempel motorolycka)  

5. För att fullgöra våra rättsliga förpliktelser 
 
6. För att förbättra kvaliteten på våra tjänster i samband med bLU cRU Cup-

aktiviteterna och din upplevelse av dem  
 
7. För att informera dig om kommande liknande evenemang  

8. För att förebygga och hantera tvister och andra rättsliga frågor 

9. För att övervaka och säkerställa att evenemangets krav och regler samt 
lagstadgade skyldigheter efterlevs 

10. För att offentligt marknadsföra bLU cRU Cup 

 
I samband med bLU cRU Cup använder vi inte någon form av automatiserat 
beslutsfattande, inklusive profilering. 

5 Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?  



   
 

        

Om du är engagerad i bLU cRU Cup kan vi behandla följande information om dig i de syften 
som anges här nedan. 

 

Personuppgift Behandlingens syfte  
(hänvisning till punkt under avsnitt 3) 

 Förare Vårdnadshavare 
 

Övriga 
parter 

Fullständigt namn 1-2, 5-6, 8-10 1-9 2-9 

Postadress (till arbetet och/eller privat) 1-2, 5-6, 8-9 x 2-3, 5-9 

E-postadress x 1-3, 5-9 2-3, 5-9 

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

Jobbtitel och övrig arbetsrelaterad 
information 

x x 2-9 

Ålder 1-2, 5-6, 8-9 x x 

Typ av identitetshandling x 1-2, 8-9 x 

Nationalitet och språk 1-2, 5-6, 8-9 x x 

Tävlingsnummer 1-2, 5-6, 8-9 x x 

Storlek på kläder/utrustning 1-2, 5-6, 8-9 x x 

Om föraren är fullt licensierad i sitt 
nationella förbund och tävlar med en 
Yamaha YZ för ett mästerskap i ett 
europeiskt land 

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

Förarens prestation under evenemanget 1-2, 5-6, 8-10 x x 

Information om förarens 
vårdnadshavare 

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

Information om vårdnadshavarens 
förare 

x 1-9 x 

Övrig information som den registrerade 
lämnar i kommunikation med Yamaha 

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

 
6 Rättslig grund för att använda dina personuppgifter  



   
 

        

Vi behandlar dina personuppgifter endast om det är tillåtet med stöd av någon av de 
rättsliga grunderna för behandling. I samband med bLU cRU Cup stöder vi oss på en av 
följande rättsliga grunder när vi behandlar information om dig: 

• Fullgörande av ett avtal. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i 
vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal 
ingås. Denna grund kan gälla för behandling av personuppgifter som utförs av en 
underleverantör som anlitats av oss och för att låta förare delta i tävlingen. 

• Berättigade intressen. Behandlingen är nödvändig för våra syften att behandla 
dina personuppgifter enligt ovan eller av andra berättigade intressen som 
eftersträvas av oss eller av utomstående part förutom då ditt integritetsintresse 
väger tyngre än dessa intressen. Denna grund gäller för vår analys av förarnas 
prestation under evenemanget. 

• Samtycke. Du har gett ditt samtycke till att vi får behandla dina personuppgifter i 
ett eller flera uttryckliga syften. Denna grund gäller för de behandlingsförfaranden 
för vilka vi har inhämtat samtycke via formuläret för anmälan till bLU cRU Cup.  

• Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig 
förpliktelse som vi är ålagda. Denna grund kan gälla om vi måste medverka i en 
utredning som genomförs av en behörig tillsynsmyndighet. 

• Grundläggande intressen. Behandlingen är nödvändig för att skydda dina eller 
någon annans grundläggande intressen. Denna grund kan till exempel gälla om vi 
behöver behandla vissa personuppgifter om en förare i händelse av en olycka och 
om vi inte kan stöda oss på någon av de övriga grunderna ovan. 

 
Om du är skyldig att uppge personuppgifter kommer du att informeras särskilt om detta 
där det inte framgår tydligt av sammanhanget på annat sätt. Detta gäller också om det är 
ett krav enligt avtal eller lag att uppge vissa personuppgifter eller det är nödvändigt för 
att kunna ingå ett avtal. 

7 Hur länge sparar vi informationen om dig?  

7.1 Vi bevarar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till de syften i vilka 
personuppgifterna behandlas i samband med bLU cRU Cup. Detta innebär att vi kommer 
att spara informationen om dig fram till 31 december 2022 som längst, såvida vi inte 
behöver dina personuppgifter en längre tid för att uppfylla tillämpliga lagkrav eller för att 
fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

7.2 Vi kommer att radera dina personuppgifter tidigare om vibehandlar dem baserat på ditt 
samtycke och du har dragit tillbaka ditt samtycke.    

8 Vem kommer att ha tillgång till dina personuppgifter?  

Informationen om dig kommer att behandlas av personer som arbetar för Yamaha eller 
för Yamahas räkning eller andra parter som är engagerade i organisationen och/eller 
genomförandet av bLU cRU Cup. Endast behöriga personer kommer att ha tillgång till dina 
personuppgifter i den utsträckning de behöver känna till dem och i de syften som beskrivs 
ovan. När tillämplig lag kräver det har vi ingått databehandlingsavtal eller andra typer av 
dataskyddsavtal med dessa parter.  



   
 

        

9 Hur överför vi dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES)?  

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till en plats utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES). När tillämplig lag kräver det har vi vidtagit lämpliga 
skyddsåtgärder för att legitimera överföringen av dina personuppgifter till ett land 
utanför EES om landet i fråga inte kan erbjuda en tillräcklig dataskyddsnivå enligt 
tillämpliga dataskyddlagar, till exempel kan vi ingå avtal med parten om de 
standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen. Du kan alltid kontakta oss 
om du vill veta mer om vilka åtgärder vi har vidtagit för att skydda sådan överföring av 
dina personuppgifter. 

10 Hur skyddar vi dina personuppgifter?  

Vi kommer att se till att dina personuppgifter är skyddade. För att förhindra obehörig 
åtkomst eller röjande av information har vi infört lämpliga fysiska, tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att skydda informationen vi samlar in och behandlar om dig. 

10.1 Till exempel har vi vidtagit följande åtgärder: 

Tekniska skyddsåtgärder: 
• Identifiering och autentisering 
• Åtkomstkontroll (logisk och fysisk säkerhet samt utrustningssäkerhet, till exempel 

kassaskåp, dörrvakt, brandvägg och nätverkssegmentering) 
• Åtkomstsregistrering (teknisk kontroll av behörigheter (så begränsade som möjligt) 

och upprättande av loggfiler) 
• Implementering av motåtgärder mot olaglig programvara (antivirusprogram, 

intrångsdetekteringssystem, klientsäkerhet och regelbunden uppdatering av 
programvara) 

• Användning av nätverks- och datakryptering 
• Hantering av tekniska sårbarheter (programkorrigeringar) 
• Säkerhetskopiering för att skydda personuppgifternas tillgänglighet och 

åtkomlighet 
• Automatisk radering av inaktuella data 
• Körning av färre personuppgiftsbehandlingar på företagets servrar och fler på 

slutanvändarens egen utrustning 
 
Organisatoriska skyddsåtgärder: 
• Åtkomstkontrollhantering (tilldelning av ansvar för informationssäkerheten) 
• Främjande av säkerhetsmedvetenheten bland nya och befintliga medarbetare 
• Upprättande av rutiner för att regelbundet testa, bedöma och utvärdera 

skyddsåtgärder 
• Regelbunden kontroll av loggfiler 
• Utveckling av protokoll för hantering av personuppgiftsincidenter och 

säkerhetsincidenter 
• Ingående av sekretessbestämmelser och databehandlingsavtal 
• Bedömning av om samma mål kan uppnås med färre personuppgifter 
• Minskning av antalet personer som har tillgång till personuppgifter inom 

organisationen 



   
 

        

• Definiering av den beslutsprocess och de överväganden som ligger till grund för 
varje behandling 

 
10.2 Oavsett alla åtgärder ovan behöver du vara medveten om att all kommunikation över 

internet, inklusive e-post, aldrig är helt säker. Yamaha ansvarar inte för obehörig åtkomst 
till eller förlust av personuppgifter som sker utom Yamahas kontroll. 

11 Hur kan du få tillgång till informationen om dig och uppdatera den?  

Som registrerad har du följande rättigheter när det gäller vår behandling av dina 
personuppgifter, om och i den utsträckning det är tillämpligt: 

• Rätten att begära tillgång till dina personuppgifter 
• Rätten att korrigera felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig 
• Rätten att när som helst återkalla ditt samtycke, utan att den behandling som 

grundade sig på ditt samtycke innan du återkallade det blir olaglig 
• Rätten att radera dina personuppgifter 
• Rätten att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter 
• Rätten att begränsa behandlingen av dina personuppgifter 
• Rätten till dataportabilitet för dina personuppgifter 

 
Du kan alltid kontakta oss angående ovanstående rättigheter eller andra 
dataskyddsfrågor. Använd då kontaktuppgifterna här nedan. Vi kommer att hantera din 
förfrågan med största noggrannhet och enligt gällande dataskyddsbestämmelser.   

Om du fortfarande känner att vi inte har hanterat din förfrågan på tillfredsställande sätt, 
eller om du har ett klagomål du vill framföra, kan du kontakta vårt personuppgiftsombud 
(dpo@yamaha-motor.nl). Du har också rätt att inge klagomål hos en lokal 
tillsynsmyndighet. Om du behöver information om dataskyddsmyndigheten i ditt land 
finns det en förteckning här över de nationella dataskyddsmyndigheterna i EU. 

12 Våra kontaktuppgifter 

Hör av dig till oss om du har några frågor eller en begäran som rör behandlingen av dina 
personuppgifter. Använd då kontaktuppgifterna här nedan. Du kan kontakta oss på ditt 
eget språk om det är ett av EU:s officiella språk. 
 
Yamaha Motor Europe N.V., Koolhovenlaan 101 – 1119NC Schiphol-Rijk – 
Nederländerna 
 
Om du vill kan du även kontakta vårt personuppgiftsombud på: dpo@yamaha-motor.nl.  

 

 


