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1. EESMÄRK 

Käesoleva konsulteerimise käigus kaardistatakse asjaomaste sidusrühmade ja 
konsultatsiooniteemast huvitatud isikute seisukohad ning need avaldatakse internetis1.  

Konsulteerimise käigus kogutakse ja töödeldakse isikuandmeid, mille suhtes 
kohaldatakse määrust (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise 
kohta. 

2. MILLISEID ISIKUANDMEID ME KOGUME JA MILLISTE TEHNILISTE VAHENDITE 
ABIL? 

Konsulteerimise käigus kogutakse ja töödeldakse vastajatelt saadud andmeid, nagu 
konsulteerimises osalejate nimed / eesnimed / ametid / posti- ja e-posti aadressid / 
faksinumbrid, muu hulgas ka nende seisukohad asjaomastes küsimustes. 

3. KELLEL ON JUURDEPÄÄS TEIE ANDMETELE JA KELLELE NEED AVALDATAKSE? 

Andmete kogumise ja töötlemise eest vastutab konsulteerimist käsitleval saidil nimetatud 
konkurentsi peadirektoraadi üksuse juhataja, kes tegutseb vastutava töötlejana. 
 
Seisukohad avaldatakse internetis koos saatja isikuandmetega, välja arvatud juhul, kui 
saatja on oma isikuandmete avaldamisele vastu. Sellisel juhul palume veebilehel 
avaldamiseks saata oma vastuse mittekonfidentsiaalne versioon.  
 
Mis tahes vastuväited seoses isikuandmete avaldamisega tuleks saata konsulteerimise 
eest vastutavale rühmale. 

                                                 
1 Loetelu lõpetatud konsulteerimismenetlustest ja saadud seisukohtadest asub järgmisel veebilehel: 

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

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:26:32001R0045:ET:PDF
http://ec.europa.eu/competition/consultations/closed.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/closed.html
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4. KUIDAS ANDMEID KAITSTAKSE? 

Teie seisukohad ja isikuandmed salvestatakse Euroopa Komisjoni andmekeskuse 
hallatavasse turvatud andmebaasi vastavalt selliseid servereid ja teenuseid käsitlevatele 
komisjoni turvasätetele. Käesolevale andmebaasile puudub juurdepääs väljastpoolt 
komisjoni. Komisjoni töötajad pääsevad andmebaasile ligi ainult kasutajatunnuse ja 
salasõnaga. 

5. KAUA TEIE ANDMEID SÄILITATAKSE? 

Teie andmeid säilitatakse andmebaasis komisjoni dokumentide säilitamiseeskirjas 
(Common Retention List for Commission files) sätestatud aja jooksul. Peadirektoraat 
võib seda teavet kasutada, et võtta teiega komisjoni tegevuse raames tulevikus ühendust. 
Kui te sellega ei nõustu, saatke palun sellekohane täpselt sõnastatud taotlus vastutavale 
töötlejale. 

6. KUIDAS OMA ANDMEID KONTROLLIDA, MUUTA VÕI KUSTUTADA? 

Kui soovite kontrollida, millised teie isikuandmed on vastutav töötleja salvestanud või te 
soovite neid kas muuta, parandada või kustutada, või kui teil tekib küsimusi 
konsulteerimise, selle raames töödeldava teabe või oma õiguste kohta, võtke ühendust 
vastutava töötleja vastutusalas tegutseva rühmaga, kelle kontaktandmed on esitatud 
konsulteerimist käsitleval saidil.  

7. KAEBUSTE ESITAMINE  

Lahkarvamuste korral võib saata kaebused Euroopa andmekaitseinspektorile.  

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