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1. TAVOITE  

Tämän kuulemisen avulla kartoitetaan sidosryhmien ja kuulemisen aiheesta 
kiinnostuneiden henkilöiden näkemyksiä ja julkaistaan ne internetissä.1 

Koska tässä kuulemisessa kerätään ja käsitellään henkilötietoja, siihen sovelletaan 
yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annettua asetusta (EY) N:o 
45/2001. 

2. MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄTÄÄN JA MITÄ TEKNISIÄ VÄLINEITÄ SIIHEN 
KÄYTETÄÄN? 

Kuulemisen yhteydessä kerätään ja käsitellään vastaajien antamia tietoja, esimerkiksi 
suku- ja etunimi, ammatti, posti- ja sähköpostiosoite sekä puhelin- ja faksinumero ja 
näkemykset kuulemisen aiheena olevista kysymyksistä. 

3. KENELLÄ ON OIKEUS TUTUSTUA TIETOIHIN JA KENELLE NIITÄ LUOVUTETAAN? 

Tietojen keräämistä ja käsittelyä valvoo kuulemista koskevalla verkkosivulla mainittu 
kilpailun pääosaston yksikönpäällikkö, joka toimii rekisterinpitäjänä. 

Kuulemisen yhteydessä esitetyt näkemykset sekä kuulemisen osanottajien henkilöllisyys 
julkaistaan internetissä, elleivät osanottajat vastusta henkilötietojensa julkaisemista. Siinä 
tapauksessa pyydämme toimittamaan verkkosivua varten sellaisen version lausunnosta, 
josta on poistettu kaikki luottamukselliset tiedot. 

 

Jos et halua henkilötietojasi julkaistavan, ilmoita asiasta kyselystä vastaavaan yksikköön. 

                                                 
1 Luettelo jo päättyneistä kuulemismenettelyistä ja niihin saaduista vastauksista on saatavilla osoitteessa 

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

http://ec.europa.eu/competition/consultations/closed.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/closed.html
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4. MITEN TIEDOT SUOJATAAN JA TURVATAAN? 

Vastaukset tallennetaan Euroopan komission tietotekniikkakeskuksen hallinnoimaan 
varmaan ja suojattuun tietokantaan. Sen toiminnassa noudatetaan komission vahvistamia 
turvallisuusmääräyksiä, joilla säännellään tämäntyyppisiä palvelimia ja palveluita. 
Tietokantaan ei pääse komission ulkopuolelta. Komissiossa tietokantaa pääsee 
käyttämään vain käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. 

5. MITEN KAUAN TIETOJA SÄILYTETÄÄN? 

Tiedot voidaan säilyttää tietokannassa komission tiedostoja koskevassa yhteisessä 
säilytysluettelossa vahvistetun ajanjakson verran. Pääosaston henkilöstö voi tietojen 
perusteella ottaa sinuun jatkossa yhteyttä komission toiminnan yhteydessä. Jos et halua 
tietojasi yhteystietoluetteloon, ilmoita siitä rekisterinpitäjälle. 

6. MITEN OMIA TIETOJA VOI TARKISTAA, MUUTTAA TAI POISTAA? 

Jos haluat tarkistaa, mitä henkilötietoja rekisterinpitäjä on sinusta tallentanut, muuttaa tai 
korjata niitä tai pyytää niiden poistamista tai jos sinulla on kyselyyn, sen yhteydessä 
käsiteltäviin tietoihin tai oikeuksiisi liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä rekisterinpitäjän 
alaisuudessa toimivaan työryhmään. Yhteystiedot ovat saatavilla kuulemista koskevalla 
verkkosivulla. 

7. MUUTOKSENHAKU  

Kiistatilanteissa voi tehdä valituksen Euroopan tietosuojavaltuutetulle.  

 

 

 

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