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1. MÅL 

Denne høring tager sigte på at indhente synspunkter fra interessenter. Synspunkterne 
offentliggøres derefter på internettet1. 

Under høringen indsamles og behandles personoplysninger, og derfor vil forordning (EF) 
45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger finde anvendelse. 

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI OG MED HVILKE TEKNISKE 
HJÆLPEMIDLER? 

Under høringen indsamles deltagernes personoplysninger, såsom for- og efternavn, 
stilling, post- og e-mail-adresse, telefon- og faxnummer, samt deltagernes synspunkter 
med hensyn til det pågældende emne. 

3. HVEM HAR ADGANG TIL OPLYSNINGERNE, OG HVEM VIDEREGIVES DE TIL?  

Indsamlingen og behandlingen af oplysninger henhører under den kontorchef i 
Generaldirektoratet for Konkurrence, der er nævnt på høringssiden, og som er den 
registeransvalige. 

Høringssvarene og deltagernes identitet offentliggøres på internettet, medmindre 
deltagerne modsætter sig offentliggørelsen af personoplysningerne. I så fald anmodes de 
om at indgive en ikke-fortrolig version af deres svar, som kan offentliggøres på 
internettet.  

 

Eventuelle indsigelser mod offentliggørelse af personoplysninger skal skriftligt meddeles 
de høringsansvarlige.   

                                                 
1  En liste over afsluttede høringer og de høringssvar, som Kommissionen har modtaget i denne 

forbindelse,  findes på følgende websted: http://ec.europa.eu/competition/consultations/closed.html  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:008:0001:0022:da:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:008:0001:0022:da:PDF
http://ec.europa.eu/competition/consultations/closed.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/closed.html
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4. HVORDAN BESKYTTER OG SIKRER VI DERES OPLYSNINGER? 

Høringssvar og personoplysninger registreres i en sikker og beskyttetet database i 
Kommissionens datacenter i overensstemmelse med Kommissionens 
sikkerhedsbestemmelser for denne type servere og tjenester. Databasen er ikke 
tilgængelig uden for Kommissionen. Inden for Kommissionen er databasen tilgængelig 
med et brugernavn og et password. 

5. HVOR LÆNGE OPBEVARES PERSONOPLYSNINGERNE? 

Personoplysningerne kan stå i databasen i den periode, der er fastsat i reglerne for, på 
hvilke betingelser og hvor længe Kommissionens forskellige sagsakter må opbevares 
(Common Retention List for Commission files). De kan blive anvendt internt i 
Generaldirektoratet for Konkurrence, hvis det skulle blive nødvendigt at kontakte Dem i 
forbindelse med Kommissionens arbejde. Hvis De ikke er indforstået med det, bedes De 
kontakte den registeransvarlige desangående.  

6. HVORDAN KAN DE KONTROLLERE, ÆNDRE ELLER SLETTE DERES OPLYSNINGER? 

Hvis De vil kontrollere, hvilke personoplysninger den registeransvarlige har indsamlet 
om Dem, eller ønsker at få dem ændret, rettet eller slettet, eller hvis De har spørgsmål om 
høringen eller de oplysninger, der behandles i forbindelse med høringen, eller om Deres 
rettigheder, kan De kontakte den registeransvarliges medarbejdere - se 
kontaktoplysningerne på høringssiden. 

7. KLAGEADGANG  

I tilfælde af uoverensstemmelser kan De indgive klage til Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse.  

 

 

 

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