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1. TIKSLAS 

Šiomis konsultacijomis siekiama sužinoti suinteresuotųjų šalių arba su konsultacijų tema 
susijusių žmonių nuomonę ir paskelbti ją internete1. 
Per konsultacijas renkami ir tvarkomi asmens duomenys, todėl taikomas Reglamentas 
(EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant 
asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo. 

2. KOKIUS ASMENS DUOMENIS RENKAME IR KOKIOMIS TECHNINĖMIS PRIEMONĖMIS 
NAUDOJAMĖS? 

Renkami per konsultacijas pateikti duomenys, kaip antai respondentų vardai, pavardės, 
profesijos, pašto ir e. pašto adresai, telefono, fakso numeriai ir pan., taip pat jų nuomonė 
konsultacijų tema. 

3. KAS GALI NAUDOTIS JŪSŲ PATEIKTA INFORMACIJA IR KAM JI ATSKLEIDŽIAMA? 

Už duomenų rinkimą ir tvarkymą atsakingas konsultacijų puslapyje nurodyto 
Konkurencijos GD skyriaus vadovas, kuris atlieka duomenų valdytojo funkcijas. 

Gauti atsakymai kartu su respondento tapatybės informacija bus paskelbti internete, 
išskyrus atvejus, kai respondentas prieštaraus tam, kad būtų skelbiami asmens duomenys.  
Tokiu atveju pateikite nekonfidencialią savo atsakymo versiją, kuri bus paskelbta 
svetainėje.   
 
Visus prieštaravimus skelbti asmens duomenis derėtų siųsti konsultacijas rengiančiai 
darbo grupei.    

                                                 
1 Baigtų konsultacijų sąrašą ir pateiktas nuomones žr. 

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://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. KAIP SAUGOMI JŪSŲ DUOMENYS? 

Jūsų nuomonė ir asmens duomenys įrašomi į saugią duomenų bazę Europos Komisijos 
duomenų centre, laikantis Komisijos saugumo nuostatų dėl šios rūšies serverių ir 
paslaugų. Duomenų bazė prieinama tik iš Europos Komisijos. Komisijoje prie duomenų 
bazės galima prisijungti įvedus vartotojo vardą ir slaptažodį. 

5. KIEK LAIKO SAUGOMI JŪSŲ DUOMENYS? 

Jūsų informacija duomenų bazėje gali būti saugoma bendrajame Komisijos bylų 
saugojimo sąraše nurodytu laikotarpiu. Šia informacija gali naudotis generalinio 
direktorato darbuotojai, kad ateityje galėtų su jumis susisiekti, vykdydami Komisijos 
užduotis. Jeigu su tuo nesutinkate, kreipkitės į duomenų valdytoją ir aiškiai išdėstykite 
savo prašymą.   

6. KAIP GALITE TIKRINTI, KEISTI ARBA IŠTRINTI  SAVO DUOMENIS? 

Jei norite patikrinti savo asmens duomenis, kuriuos saugo duomenų valdytojas, juos 
keisti, taisyti ar ištrinti, arba jei turite klausimų dėl šių konsultacijų arba dėl per jas 
surinktos informacijos tvarkymo, taip pat klausimų apie savo teises, galite kreiptis į 
grupę, už kurios veiklą atsakingas duomenų valdytojas (kontaktinė informacija pateikta 
konsultacijų puslapyje). 

7. SKUNDAI  

Kilus konfliktui skundai gali būti teikiami Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnui.  

 

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