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1. A KONZULTÁCIÓ CÉLJA 

A jelen konzultáció a témában érdekelt, illetve érintett felek véleményét hivatott felmérni 
azzal az esetleges céllal, hogy azt a konzultációt lefolytató fél az interneten közzétegye1. 

A konzultáció során személyes adatok gyűjtésére és feldolgozására kerül sor. Ezért a 
személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása 
tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 
45/2001/EK rendelet alkalmazandó. 

2. MILYEN SZEMÉLYES INFORMÁCIÓKAT GYŰJTÜNK, ÉS MILYEN TECHNIKAI 
ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL FOLYIK AZ ADATGYŰJTÉS? 

A rendelkezésre bocsátott személyes adatok közé tartozik többek között a résztvevők utó- 
és vezetékneve, foglalkozása, levelezési és e-mail címe, telefon- és faxszáma, és 
idetartozik témával kapcsolatos véleményük is. 

3. KI FÉR HOZZÁ AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT INFORMÁCIÓKHOZ, ÉS KI KAPJA MEG 
AZOKAT? 

Az adatgyűjtésért és feldolgozási eljárásért adatkezelői minőségben a Versenypolitikai 
Főigazgatóságnak a konzultációs oldalon említett egysége vezetője tartozik felelősséggel. 

A konzultáció során beérkezett válaszokat és észrevételeket a válaszadó nevével együtt 
közzétesszük az interneten, kivéve ha a válaszadó nem járul hozzá személyes adatainak 
nyilvánosságra hozatalához. Ebben az esetben kérjük, hogy a honlap számára nyújtsa be 
válaszának betekinthető változatát. 

A személyes adatok nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos kifogásokat mindig a 
konzultációért felelős csoportnak kell megküldeni. 

                                                 
1 A lezárult konzultációk listája és a beérkezett hozzászólások a következő honlapon érthetők el: 

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

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:008:0001:0022:en:PDF
http://ec.europa.eu/competition/consultations/closed.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/closed.html
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4. HOGYAN BIZTOSÍTJUK AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT ADATOK VÉDELMÉT? 

Az Ön észrevételeit és személyes adatait az Európai Bizottság adatközpontjában működő 
biztonságos és védett adatbázis rögzíti a Bizottság ilyen típusú szerverekre és 
szolgáltatásokra vonatkozó biztonsági előírásainak megfelelően. Az adatbázishoz az 
Európai Bizottságon kívüli személyek nem férnek hozzá. A Bizottságon belüli személyek 
felhasználói azonosító/jelszó birtokában férhetnek hozzá az adatbázishoz. 

5. MENNYI IDEIG TÁROLJUK ADATAIT? 

Az Önre vonatkozó információkat az Európai Bizottság aktáinak közös megőrzési listája 
által meghatározott időtartamig tároljuk. Az adatokat a főigazgatóság alkalmazottai 
felhasználhatják arra, hogy a későbbiekben felvegyék Önnel a kapcsolatot a Bizottság 
tevékenységeit érintően. Ha Ön ehhez nem járul hozzá, kérjük, forduljon az 
adatkezelőhöz, és ismertesse részletesen kérését. 

6. HOGYAN LEHET A MEGADOTT INFORMÁCIÓKAT ELLENŐRIZNI, MÓDOSÍTANI, 
ILLETVE TÖRÖLNI? 

Ha ellenőrizni szeretné, hogy a felelős adatkezelő az Ön mely személyes adatait tárolja, 
illetve ha módosíttatni, javíttatni vagy töröltetni kívánja azokat, továbbá ha kérdése van a 
konzultációval, az annak során feldolgozott információkkal vagy jogaival kapcsolatban, 
kérjük, hogy a konzultációs oldalon rendelkezésre álló elérhetőségi adatok segítségével 
vegye fel a kapcsolatot az adatkezelő felügyelete alatt dolgozó csoporttal. 

7. JOGORVOSLAT 

Probléma esetén panasszal fordulhat az európai adatvédelmi biztoshoz. 

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