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1. SYFTE 

Samrådets syfte är att samla in synpunkter från berörda parter och personer som berörs 
av ämnet, och att offentliggöra dem på internet1. 

Under samrådet samlas personuppgifter in och behandlas. Därför är förordning (EG) 
45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen 
behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter tillämplig. 

2. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH VILKEN TEKNIK ANVÄNDS? 

Uppgifter som deltagare i samrådet lämnat, bland annat namn, yrke, postadress, e-
postadress, telefonnummer och faxnummer samt synpunkter på de ämnen som berörs. 

3. VEM HAR TILLGÅNG TILL UPPGIFTERNA OCH VEM FÅR SE DEM? 

Insamlingen och bearbetningen utförs under överinseende av registeransvarig enhetschef 
vid generaldirektoratet för konkurrens som anges på samrådets webbplats. 

Bidrag och personuppgifter kommer att offentliggöras på internet, såvida 
bidragslämnaren inte motsätter sig detta. Vi vill i så fall be dig tillhandahålla en icke-
konfidentiell version av svaret för webbplatsen.  
 
Invändningar om offentliggörande av personuppgifter bör sändas till den grupp som är 
ansvarig för samrådet. 

4. HUR SKYDDAS UPPGIFTERNA? 

Bidragen och personuppgifterna registreras i en skyddad databas som sköts av 
Europeiska kommissionens datacentrum enligt kommissionens säkerhetsbestämmelser 
för denna typ av servrar och tjänster. Databasen är inte åtkomlig utanför kommissionen. 
Inom kommissionen behövs användarnamn och lösenord för att få tillgång till databasen. 

                                                 
1 Förteckningen över avslutade samråd och bidrag som mottagits finns på 

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

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:008:0001:0022:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:008:0001:0022:SV:PDF
http://ec.europa.eu/competition/consultations/closed.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/closed.html
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5. HUR LÄNGE SPARAS UPPGIFTERNA? 

Uppgifterna får lagras i databasen under den tid som föreskrivs i den gemensamma 
förteckningen över kommissionens handlingar. Generaldirektoratets personal kan 
använda uppgifterna för att kontakta dig om kommissionens kommande aktiviteter. Om 
du inte önskar bli kontaktad, vänligen meddela detta till den registeransvariga personen. 

6. HUR KAN JAG KONTROLLERA, ÄNDRA ELLER RADERA MINA UPPGIFTER?  

Om du önskar kontrollera vilka av dina personuppgifter som lagrats av den 
registeransvariga, ändra uppgifterna, rätta eller radera dem eller om du har frågor om 
samrådet eller om den information som bearbetas i samband med samrådet eller om dina 
rättigheter kan du kontakta den grupp, som lyder under den registeransvariga. 
Kontaktinformationen finns på samrådets webbplats. 

7. ÖVERKLAGANDE  

Vid en eventuell tvist kan du vända dig till Europeiska datatillsynsmannen.  

 

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