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1. CIEĽ 

Cieľom tejto konzultácie je získať stanoviská zainteresovaných strán alebo osôb 
dotknutých predmetom konzultácie a uverejniť ich na internete1. 

Počas konzultácie sa zhromažďujú a spracovávajú osobné údaje.  Preto sa 
uplatňuje nariadenie (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie 
osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto 
údajov. 

2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME A AKÝMI TECHNICKÝMI PROSTRIEDKAMI? 

Údaje poskytnuté v rámci účasti na konzultácii, ako napríklad 
meno/priezvisko/povolanie/poštová alebo emailová adresa/telefónne číslo/faxové číslo ... 
prispievateľa, vrátane stanovísk k príslušným témam. 

3. KTO MÁ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM A KOMU SA POSKYTUJÚ? 

Získavanie a spracovanie sa vykonáva v rámci právomoci vedúceho oddelenia GR pre 
hospodársku súťaž uvedeného na stránke konzultácie, ktorý plní úlohu prevádzkovateľa. 

Príspevky, spoločne s identitou prispievateľa, budú publikované na internete, pokiaľ 
prispievateľ nemá námietky voči uverejneniu osobných údajov.  V takom prípade prosím 
uveďte verziu Vašej odpovede, ktorá nemá dôverný charakter.  

 

Akékoľvek námietky v súvislosti so zverejnením osobných údajov by mali byť zaslané 
tímu zodpovednému za konzultáciu.    

                                                 
1 Zoznam uzatvorených konzultácií a získaných príspevkov je dostupný na 

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. AKO CHRÁNIME A ZABEZPEČUJEME VAŠE ÚDAJE? 

Vaše príspevky a osobné údaje sú zaznamenané v zabezpečenej a chránenej databáze 
v dátovom centre Európskej komisie v súlade s bezpečnostnými zásadami Komisie pre 
tento druh serverov a služieb. Databáza nie je prístupná mimo Komisie. V rámci Komisie 
je databáza prístupná len na základe mena užívateľa a hesla. 

5. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE? 

Vaše údaje môžu byť uchovávané v databáze počas obdobia, ktoré predpisuje spoločný 
zoznam pre uchovanie súborov v Komisii. Môžu byť v budúcnosti využité 
zamestnancami Generálneho riaditeľstva na kontakt s Vami v súvislosti s aktivitami 
Komisie. V prípade nesúhlasu prosíme kontaktujte prevádzkovateľa s Vašou konkrétnou 
požiadavkou.   

6. AKO MÔŽETE OVERIŤ, UPRAVIŤ ALEBO VYMAZAŤ SVOJE ÚDAJE? 

Ak si želáte overiť, ktoré osobné údaje prevádzkovateľ vo Vašom mene uložil, prípadne 
ich chcete zmeniť, opraviť alebo vymazať, alebo ak máte otázky v súvislosti 
s konzultáciou, prípadne v súvislosti s akýmikoľvek informáciami spracovanými v rámci 
konzultácie, alebo v súvislosti s Vašimi právami, prosíme kontaktujte podporný tím, 
ktorý pracuje pod vedením prevádzkovateľa, a to prostredníctvom kontaktných údajov 
uvedených na stránke konzultácie. 

7. SŤAŽNOSTI  

V prípade konfliktu je možné adresovať sťažnosti európskemu dozornému úradníkovi pre 
ochranu údajov.  

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