
 

 
Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIE - Tel. +32 22991111 

 

EVROPSKÁ KOMISE 
 
 
 
GŘ pro hospodářskou soutěž 
 

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů   
 

Konzultace o politice hospodářské soutěže 
 

1. CÍL 

Cílem této konzultace je získat stanoviska zúčastněných stran či osob, jichž se téma 
konzultace týká, a zveřejnit je na internetových stránkách1. 

V průběhu konzultace se shromažďují a dále zpracovávají osobní údaje. Proto se na ni 
vztahuje nařízení (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů. 

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A JAKÝMI TECHNICKÝMI PROSTŘEDKY? 

Údaje poskytnuté během účasti na konzultaci, jako např. jméno, příjmení, povolání, 
poštovní a e-mailová adresa, telefonní číslo, faxové číslo atd. přispěvatelů, jakož i jejich 
vyjádření k daným tématům. 

3. KDO MÁ K VAŠIM ÚDAJŮM PŘÍSTUP A KOMU JSOU POSKYTOVÁNY? 

Odpovědnost za shromažďování a další zpracování údajů nese vedoucí oddělení na GŘ 
pro hospodářskou soutěž uvedený na stránce konzultace, který zastává úlohu správce.  

Příspěvky budou zveřejněny na internetu společně s údaji o totožnosti autora, pokud 
autor zveřejnění svých osobních údajů neodmítne. V tom případě prosíme o poskytnutí 
verze vašich odpovědí bez důvěrných údajů, kterou bude možné na stránce zveřejnit.  

Výhrady týkající se zveřejnění osobních údajů zasílejte útvaru, který za konzultaci 
odpovídá.   

4. JAK JE ZAJIŠTĚNA OCHRANA A ZABEZPEČENÍ VAŠICH ÚDAJŮ? 

Vaše příspěvky a osobní údaje jsou uloženy v zabezpečené databázi v datovém centru 
Evropské komise v souladu s bezpečnostními předpisy Komise platnými pro daný typ 
serverů a služeb. Mimo prostory Komise není databáze přístupná. V Komisi je přístup k 
této databázi možný na základě uživatelského jména a hesla. 
                                                 
1 Seznam ukončených konzultací a obdržených příspěvků je k dispozici na adrese 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/closed.html.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:26:32001R0045:CS:PDF
http://ec.europa.eu/competition/consultations/closed.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/closed.html
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5. JAK DLOUHO JSOU VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVÁNY? 

Vaše údaje mohou v databázi zůstat po dobu, kterou stanoví společný seznam pro 
uchovávání spisů Komise. Zaměstnanci generálního ředitelství je mohou v budoucnu 
využít za účelem vašeho kontaktování v souvislosti s činnostmi Komise. Pokud s tím 
nesouhlasíte, obraťte se prosím s popisem svého požadavku na správce.  

6. JAK MŮŽETE SVÉ ÚDAJE OVĚŘIT, ZMĚNIT ČI VYMAZAT? 

Pokud si přejete ověřit, jaké osobní údaje o vás správce uchovává, nebo tyto údaje 
změnit, opravit či smazat, nebo máte-li otázky týkající se konzultace nebo údajů 
zpracovávaných v souvislosti s ní, případně otázky týkající se vašich práv, obraťte se 
prosím na tým, jenž spadá do odpovědnosti správce, a to prostřednictvím kontaktních 
údajů uvedených na stránce konzultace. 

7. STÍŽNOSTI  

V případě sporu můžete zaslat stížnost na adresu evropského inspektora ochrany údajů.  

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB
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