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  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

 

 

Настоящата декларация е свързана с обработването на лични данни в контекста на 

антитръстовите разследвания, извършвани от Комисията. Данните, които се събират и 

впоследствие обработват при такива разследвания, включват информация за физически 

лица с установена или подлежаща на установяване самоличност. Обработването на тези 

данни се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725
1
. За обработването 

отговаря отдел „Регистър и прозрачност“ на ГД „Конкуренция“, който действа в 

качеството си на администратор на лични данни. 

 

          

Наименование и координати за връзка на администратора на лични данни: 

 

Unit R1- Registry and Transparency, DG Competition   

COMP-R1-MAIL@ec.europa.eu 

 

Име и координати за връзка на длъжностното лице по защита на данните: 

 

data-protection-officer@ec.europa.eu. 

 

Каква е целта на събирането на данни? На какво правно основание се извършва 

обработването? 

 

Целта на извършваните от Комисията антитръстови разследвания е да се определи дали 

предприятието(ията) (и сдруженията на предприятия) или държавите членки, които са 

предмет на разследването, действат в съответствие с антитръстовите правила от 

Договора (членове 101, 102 и 106 от ДФЕС).  

 

За да може Комисията да извършва антитръстови разследвания, Съветът е ѝ 

предоставил посредством Регламент (ЕО) № 1/2003 изпълнителни правомощия за 

събиране на информация (например от публични източници, чрез изпращане на 

запитвания за информация, снемане на показания, извършване на проверки и секторни 

проучвания или доброволно предаване на информация от дружества или физически 

лица). Антитръстовите разследвания и свързаните с тях административни производства 

са насочени към предприятия (и сдружения на предприятия) или държави членки, а не 

                                                 
1
 Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно 

защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, 

службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на 

Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39—98). 
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към физически лица. Въпреки това необходимата информация, която Комисията събира 

и впоследствие обработва съгласно правомощията си за проверка и разследване, 

неминуемо съдържа лични данни. Личните данни се използват само доколкото те се 

съдържат в документи, които могат да представляват доказателство, че 

засегнатото(ите) предприятие(ия) или държави членки са нарушили антитръстовите 

правила. В резултат на разследването и когато е установено нарушение на правилата за 

конкуренцията, Комисията може да наложи глоба на засегнатите предприятия, но не е 

компетентна да налага санкции от какъвто и да било вид на физически лица. Тя може 

също така да наложи или да даде съгласието си за специфични корективни мерки, 

които да бъдат приложени от засегнатото предприятие или държава членка, за да се 

преустанови предполагаемото нарушение.  

 

Освен това Комисията може да обработва координатите за връзка за други съвместими 

цели, като например извършване на пазарни проучвания, консултации и оценки на 

своите процедури, за да усъвършенства практиките и законодателството си. В тези 

случаи приносът на субекта на данните е доброволен. Освен това Комисията може да 

обработва лични данни при обмена на информация с органи и организации от трети 

държави. 

 

 

Какви лични данни събираме? Съответни категории лични данни 

 

Личните данни, които се събират и впоследствие обработват в контекста на 

антитръстовите разследвания, включват имена, координати за връзка (служебен адрес 

(на електронна поща), телефон, факс и евентуално лични координати за връзка), 

длъжност и функции на физическото лице в предприятието (например главен 

изпълнителен директор, маркетинг мениджър и т.н.) и евентуално изявления и записи, 

направени от физическите лица или приписани на тях. Ако става въпрос за 

ангажименти съгласно член 9 от Регламент № 1/2003, събраните лични данни могат да 

включват ролята в стопанска дейност, която ще бъде (евентуално) продадена, както и 

данни, които обикновено се съдържат в автобиография в контекста на кандидатстване 

за доверител (най-вече съответния професионален опит). 

 

 

Получатели и предавания  

Кой има достъп до Вашите лични данни и на кого се предават те? 

 

В рамките на Комисията 

 

Достъпът до преписките от антитръстови разследвания е ограничен до персонала на 

Комисията. Събраните документи се съхраняват на електронен носител и, когато е 

приложимо, на хартия. Достъпът до електронните преписки, съхранявани в 

деловодните приложения, е ограничен до персонала на Комисията. Оригиналните 

преписки на хартия се съхраняват в антитръстовия регистър в специално помещение, 

което е заключено в извън работно време. Освен това влизането в сградите на 

Комисията е ограничено. Освен персонала на генералната дирекция, която отговаря за 
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разследването, някои данни могат да бъдат предоставени и на други служби на 

Комисията на принципа „необходимост да се знае“, например в контекста на 

междуведомствени консултации, за анализиране на антитръстовия случай. 

 

Други институции, органи, служби и агенции на ЕС  

 

Когато до институция на ЕС е изпратена жалба за информация, коментар или 

становище, личните данни могат да бъдат предадени на тази институция, орган, служба 

или агенция (например жалби до OLAF, до Омбудсмана или до ЕНОЗД). Тези 

получатели спазват разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/1725. 

 

Държави членки и Надзорен орган на ЕАСТ 

 

Информация, съдържаща се в антитръстовата преписка, може да бъде предадена на 

органи по конкуренция в ЕС или на национални съдилища в ЕС при определени 

условия. Органите по конкуренция и националните съдилища спазват Общия регламент 

относно защитата на данните
2
 и националните разпоредби, съдържащи задължения, 

подобни на тези в Регламент (ЕС) 2018/1725. Предаването на информация на 

Надзорния орган на ЕАСТ е възможно при спазване на разпоредбите за сътрудничество 

на Споразумението за ЕИП. 

 

Членове 12 и 28 от Регламент № 1/2003 гарантират, че обменената информация може да 

бъде използвана от националните органи по конкуренция само като доказателство за 

целите на прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС във връзка с предмета, за който е 

събрана. Съгласно член 12, параграф 3 от Регламент 1/2003 предадената от Комисията 

информация може да се използва от национални органи за налагане на имуществени 

(несвързани с лишаване от свобода) санкции на физически лица само когато е събрана 

по начин, при който се съблюдава същото ниво на закрила на правото на защита на 

физическите лица, каквото е предвидено по националните правила на получаващия 

орган. 

 

Освен това има допълнителни гаранции за защита на личните данни на физическите 

лица, когато национални съдилища в ЕС, прилагайки членове 101 и 102 от ДФЕС, искат 

информация от свързаната с конкуренцията преписка на Комисията. По принцип 

Комисията следва да предостави документи от своята преписка, ако националният съд 

може да осигури подходящо равнище на поверителност на информацията, обхваната от 

задължението на Комисията за професионална тайна (член 339 от ДФЕС), и по този 

начин да защити правата, които тази разпоредба предоставя на физическите и 

юридическите лица. Националният съд трябва да уточни искането си и да посочи защо 

                                                 
2
  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно 

защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното 

движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на 

данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1—88). 
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документите са важни за националното производство, както и дали би могъл да 

гарантира опазването на исканата информация (член 15 от Регламент № 1/2003 и 

Известието на Комисията относно сътрудничеството с националните съдилища). 

Съгласно съдебната практика Комисията може да откаже да предостави информацията, 

когато националният съд не може да осигури гаранции за поверителност, или от 

императивни съображения, свързани с необходимостта от избягване на вмешателство 

във функционирането и независимостта на ЕС. В случай че са необходими разрешения 

от националните съдебни органи, например за извършването на проверки, от 

Комисията може да бъде поискано да предостави на съответния съдебен орган 

подробни обяснения относно предмета на проверките. Националният съдебен орган не 

може да поиска да му се предостави информацията от преписката на Комисията (член 

20, параграф 8 от Регламент № 1/2003).  

 

Комисията може също така да предава информация на Надзорния орган на ЕАСТ при 

спазване на разпоредбите за сътрудничество на Споразумението за ЕИП. Съгласно член 

9 от Протокол 23 към Споразумението за ЕИП такава информация може да се използва 

само за целите на процедурите по членове 53 и 54 от Споразумението за ЕИП и във 

връзка с предмета, за който е събрана. Както ДФЕС, така и Споразумението за ЕИП 

засяга единствено антитръстовите производства срещу предприятия. 

 

Обмен с органи и организации от трети държави 

 

Комисията може да обменя информация с органи от трети държави и е договорила с 

редица трети държави различни международни споразумения и инструменти относно 

прилагането на правото в областта на конкуренцията. Понякога тази информация може 

да съдържа лични данни. За да предаде такава информация, Комисията разчита: на 

адекватността на обмена на информация, съдържаща лични данни, с швейцарските 

органи по конкуренция, който се извършва по линия на споразумението за 

сътрудничество от второ поколение в сила от 2014 г. насам. Когато става въпрос за 

други юрисдикции, при липсата на решение относно адекватното ниво на защита 

Комисията трябва да осигури подходящи гаранции, преди да предаде личните данни, 

или международното предаване може да се извърши, когато това е необходимо поради 

важни причини от обществен интерес. 

 

Достъп до преписката 

 

В контекста на правото на защита предприятията/страните, замесени в предполагаемо 

нарушение на правилата за конкуренция (в общия случай адресатите на изложение на 

възраженията или при някои обстоятелства — жалбоподателят), и техните 

представители могат да имат достъп до преписката (с изключение на поверителната 

информация и търговските тайни) в съответствие с процедурата и гаранциите, 

предвидени в антитръстовото законодателство. Документите, получени чрез 

процедурата за достъп до преписката, могат да се използват единствено за целите на 

прилагането на член 101 или член 102 от ДФЕС. 
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Съгласно Регламент за изпълнение (ЕО) № 773/2004 чрез участието си в 

производството жалбоподателят може да има също така достъп до неповерителната 

версия на изложението на възраженията (член 6) и до документите, които Комисията е 

използвала като основа за изготвяне на временното решение за намерение да отхвърли 

жалбата (член 8), и има право да бъде уведомен за основанията за отхвърляне на 

неговата жалба (членове 7—9). 

 

Консултанти 

 

При извършването на някои консултации и оценки, с цел по-голяма ефективност на 

процедурите на Комисията, координатите за връзка на физическите лица могат да бъдат 

предадени на подизпълнители, които са длъжни да спазват същите стандарти за защита 

на данните и поверителност, както институциите. 

 

 

Как съхраняваме и защитаваме Вашите лични данни? 

 

Съгласно член 28, параграф 1 от Регламент № 1/2003 информацията, събрана […], се 

използва единствено за целта, за която е събрана. В разпоредбите за прилагането се 

изброяват специалните инструменти за правоприлагане на Комисията в тази връзка 

(например възможността за изпращане на писмени искания за информация, за 

извършване на проверки и за снемане на обяснения) и се определят приложимите 

процедури и условия. 

 

Регламент № 1/2003 и Регламент (ЕО) № 773/2004 за неговото изпълнение, както и 

практиката на Съда на ЕС, поставят ясни граници на правомощията на Комисията за 

разследване. Например при проверките, извършвани в контекста на антитръстови 

случаи, проверяващите имат право само да вземат от предприятията копия на 

документи, необходими за целите на разследването, т.е. на документи, попадащи в 

обхвата, определен от решението за проверка (или мандата). Това ограничение се 

прилага не само за документите на хартиен носител, но и за тези на електронен 

носител. 

 

Освен това информация, обхваната от задължението за професионална тайна, не може 

да се разкрива. Когато решават дали да разкрият информация за физически лица в 

контекста на правомощията си за вземане на решение, длъжностните лица, ръководещи 

устните изслушвания, трябва да вземат предвид и Регламент (ЕС) 2018/1725. 

Съществуват  специални процедури, които защитават заинтересованите трети страни в 

случаите, когато за постигане на баланс между интересите е необходимо да се разкрие 

информация, смятана от тези страни за поверителна. 

 

Различните разпоредби в областта на конкуренцията гарантират също така, че 

събирането на данни се извършва за конкретни, изрични и законосъобразни цели. 

Данните могат да се събират и впоследствие да се обработват само за целите на 

прилагането на антитръстовите правила на ЕС и във връзка с предмета, за който са 

събрани. 
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Как можете да проверите точността на своите лични данни и при необходимост, да 

ги поправите? 

  

Предоставянето на субектите на данните на право на достъп или на заличаване на 

техните данни, налични в преписките на Комисията, ще възпрепятства изпълнението на 

задачите на Комисията за мониторинг и проверка на прилагането на правото в областта 

на конкуренцията, което е необходимо за опазването на важни икономически и 

финансови интереси на Европейския съюз (т.е. правилното функциониране на 

конкурентните пазари). В тези случаи се прилага възможността за налагане на 

ограничения съгласно член 25 от Регламент (ЕС) 2018/1725, като Комисията е посочила 

такива ограничения във вътрешните правила, определени в Решение (ЕС) 2018/1927 на 

Комисията от 5 декември 2018 г.
3
 Въпреки това субектът на данните има възможност да 

поиска на адреса, посочен в декларацията за поверителност, ограничаване на 

обработването или заличаване на своите данни, за които се предполага, че са били 

незаконно обработени. 

 

За какъв период от време Комисията пази личните Ви данни? 

 

Комисията пази преписките, свързани с конкуренцията, до приключването на случая, 

като това е необходимо за надеждността на административната процедура. 

Електронната преписка се приключва в деловодното приложение. Документите и 

метаданните за случаите продължават да бъдат достъпни за персонала на Комисията, 

но търсенето в пълния текст (чрез използването на отделен инструмент) става 

невъзможно две години след приключването на случая. Що се отнася до 

предоставените на Комисията отговори чрез приложението за електронен въпросник 

(eQuestionnaire), тези отговори се съхраняват в приложението за определен период, 

както следва: i) по отношение на координатите за връзка — една година след 

приключването на случая, и ii) по отношение на други отговори — пет години след 

приключването на случая. 

 

След приключването на случая преписката се изпраща в архивите на Комисията. Това е 

необходимо, за да може да се спази общото задължение на Комисията за запазване на 

документите, които тя е получила в изпълнение на своите задължения и които са 

свързани с дейности на ЕС. Това следва да бъде разглеждано в по-широкия контекст на 

политиката на Комисията за архивиране. 

 

                                                 
3
 Решение (ЕС) 2018/1927 на Комисията от 5 декември 2018 г. за определяне на вътрешните правила по 

отношение на обработването на лични данни от Европейската комисия в областта на конкуренцията 

във връзка с предоставянето на информация на субектите на данни и ограничаването на някои права 

(ОВ L 313, 10.12.2018 г., стр. 39–44). 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust_mail.html


 Европейска комисия 
Генерална дирекция „Конкуренция“ 

Кореспонденция в областта на антитръста 
http://ec.europa.eu/competition/antitrust_mail.html  
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Личните данни, обработвани в контекста на консултации, оценки и друг вид обратна 

връзка за дейностите на Комисията, се съхраняват за периода от време, който е 

необходим за осъществяването на контакт със заинтересованите страни с цел 

получаване на обратна връзка.  За всяка конкретна консултация, оценка или друг вид 

обратна връзка периодът на съхраняване за подизпълнителя не надвишава 6 месеца 

след датата, на която подизпълнителят е предоставил на Комисията окончателния 

доклад/принос или на която е приключил договорът между подизпълнителя и   

Комисията.  

 

Координати за връзка 

 

Ако имате въпроси или желаете да отправите искане относно предоставената 

информация или правата си, можете да се свържете с координатора по защита на 

данните в ГД „Конкуренция“ на Европейската комисия, като изпратите електронно 

съобщение на следния адрес: comp-data-protection@ec.europa.eu, или да се свържете с 

длъжностното лице за защита на данните в Комисията, като изпратите електронно 

съобщение на следния адрес: data-protection-officer@ec.europa.eu. 

 

Жалби 

 

В случай на конфликт жалби могат да бъдат подавани до Европейския надзорен орган 

по защита на данните. Цялата информация може да бъде намерена на следния уебсайт 

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

 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust_mail.html
mailto:comp-data-protection@ec.europa.eu
mailto:data-protection-officer@ec.europa.eu
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB
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