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1. CEL 

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii zainteresowanych stron i osób, których dotyczy 
temat konsultacji, oraz opublikowanie tych opinii w internecie1.  

W procesie konsultacji gromadzone i przetwarzane są dane osobowe. Dlatego też 
zastosowanie znajduje rozporządzenie (WE) nr 45/2001 o ochronie osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o 
swobodnym przepływie takich danych. 

2. JAKIEGO RODZAJU DANE OSOBOWE GROMADZIMY I PRZY UŻYCIU JAKICH 
ŚRODKÓW TECHNICZNYCH? 

Gromadzone przez nas dane uczestników konsultacji obejmują imię, nazwisko, zawód, 
adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu i faksu, a także poglądy uczestników 
konsultacji w odniesieniu do kwestii będących przedmiotem konsultacji. 

3. KTO MA DOSTĘP DO PRZEKAZANYCH INFORMACJI I KOMU SĄ ONE UJAWNIANE? 

Za operacje gromadzenia i przetwarzania danych odpowiedzialny jest kierownik działu 
Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji wskazanego na stronie dotyczącej konsultacji, który 
pełni funkcję administratora danych. 

Otrzymane uwagi oraz tożsamość respondenta zostaną opublikowane w internecie, chyba 
że respondent sprzeciwi się publikacji swoich danych osobowych. W tym przypadku 
prosimy o przekazanie nam odpowiedzi niemającej charakteru poufnego, przeznaczonej 
do publikacji na stronie internetowej.  
 
Wszelkie zastrzeżenia dotyczące publikacji danych osobowych należy kierować do 
działu odpowiedzialnego za konsultacje. 

                                                 
1 Wykaz zakończonych konsultacji oraz otrzymanych uwag i komentarzy dostępny jest na stronie: 

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

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:26:32001R0045:PL:PDF
http://ec.europa.eu/competition/consultations/closed.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/closed.html
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4. JAK CHRONIMY I ZABEZPIECZAMY PRZEKAZANE INFORMACJE? 

Nadesłane odpowiedzi i dane osobowe zapisywane są w zabezpieczonej i chronionej 
bazie danych prowadzonej przez Centrum Danych Komisji Europejskiej zgodnie z 
przepisami Komisji dotyczącymi bezpieczeństwa na potrzeby tego rodzaju serwerów i 
usług. Do bazy tej nie ma dostępu nikt spoza Komisji. Wewnątrz Komisji dostęp do niej 
wymaga podania nazwy użytkownika i hasła. 

5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE? 

Państwa dane przechowywane będą w bazie danych przez okres przewidziany we 
wspólnym wykazie dotyczącym przechowywania dokumentów Komisji. Służby dyrekcji 
generalnej mogą posłużyć się Państwa danymi w celu ewentualnego skontaktowania się z 
Państwem w przyszłości w kontekście działań Komisji. Jeśli nie wyrażają Państwo na to 
zgody, prosimy o skontaktowanie się z administratorem i wyraźne określenie, czego 
dotyczy prośba. 

6. JAK MOŻNA SPRAWDZIĆ, ZMIENIĆ LUB USUNĄĆ PRZEKAZANE INFORMACJE? 

Aby sprawdzić, jakie dane osobowe Państwa dotyczące przechowuje administrator 
danych, zmienić je, poprawić lub usunąć, a także w przypadku pytań na temat konsultacji 
lub informacji przetwarzanych w związku z nimi bądź na temat Państwa praw, proszę 
kontaktować się z zespołem podlegającym administratorowi danych, korzystając z 
danych kontaktowych dostępnych na stronie internetowej dotyczącej konsultacji. 

7. ODWOŁANIA  

W przypadku sporów skargi można kierować do Europejskiego Inspektora Ochrony 
Danych.  

 

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS?lang=pl
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS?lang=pl
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