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  PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

 

Toto prohlášení se týká zpracování osobních údajů v rámci antimonopolních šetření 

prováděných Komisí. Údaje, které jsou shromažďovány a dále zpracovávány v rámci těchto 

šetření, zahrnují informace týkající se identifikovaných nebo identifikovatelných fyzických 

osob a zpracování těchto údajů podléhá nařízení (EU) 2018/1725
1
. Za zpracování údajů 

odpovídá oddělení pro registraci a transparentnost GŘ pro hospodářskou soutěž, které zastává 

úlohu správce. 

 

          

Totožnost a kontaktní údaje správce: 

 

Oddělení R1 – Registrace a transparentnost, GŘ pro hospodářskou soutěž   

COMP-R1-MAIL@ec.europa.eu 

 

Jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: 

 

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

 

Za jakým účelem se osobní údaje shromažďují? Jaký je právní základ pro jejich 

zpracování? 

 

Účelem antimonopolního šetření Komise je určit, zda podnik(y) (a sdružení podniků) nebo 

členské státy, které jsou předmětem šetření, jednají v souladu s antimonopolními pravidly 

stanovenými ve Smlouvě (články 101, 102 a 106 SFEU).  

 

Aby mohla Komise provádět antimonopolní šetření, udělila jí Rada prostřednictvím nařízení 

(ES) č. 1/2003 (dále jen „nařízení č. 1/2003“) donucovací pravomoci ke shromažďování 

informací (např. prostřednictvím veřejných zdrojů, zasílání žádostí o informace, dotazování, 

provádění kontrol a odvětvových šetření nebo přijímání dobrovolných podání od podniků 

nebo jednotlivců). Antimonopolní šetření a veškerá související správní řízení se zaměří na 

podniky (a sdružení podniků) nebo na členské státy, nikoli na jednotlivce. Nezbytné 

informace, které Komise shromažďuje a dále zpracovává v souladu se svými kontrolními a 

vyšetřovacími pravomocemi, však nevyhnutelně zahrnují osobní údaje. Osobní údaje jsou 

používány pouze v rozsahu, v jakém jsou obsaženy v dokumentech, které mohou představovat 

                                                 
1
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, 

s. 39). 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust_mail.html
mailto:COMP-R1-MAIL@ec.europa.eu
mailto:data-protection-officer@ec.europa.eu
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důkazy, že se dotčený podnik (dotčené podniky) nebo členské státy dopustily porušení 

antimonopolních pravidel. Komise může v důsledku šetření, pokud bylo zjištěno porušení 

pravidel hospodářské soutěže, uložit dotčeným podnikům pokutu, nemá však pravomoc 

ukládat sankce jakéhokoli druhu jednotlivcům. Za účelem ukončení údajného protiprávního 

jednání může Komise rovněž uložit nebo odsouhlasit, aby dotčený podnik nebo členský stát 

provedl zvláštní nápravná opatření.  

 

Komise může též zpracovávat kontaktní údaje pro jiné účely v souladu s právními předpisy, 

například pro provádění průzkumů trhu, konzultací a hodnocení svých postupů, aby zlepšila 

své postupy a právní předpisy. V takových případech jsou záznamy o subjektu údajů 

poskytovány na dobrovolném základě. Komise může rovněž zpracovávat osobní údaje v 

rámci výměn s orgány a organizacemi třetích zemí. 

 

 

Jaké osobní údaje shromažďujeme? Kategorie dotčených osobních údajů: 

 

Mezi osobní údaje, které jsou shromažďovány a dále zpracovávány v souvislosti s 

antimonopolním šetřením, patří jména, kontaktní údaje (pracovní (e-mailová) adresa, 

telefonní a faxové číslo a příležitostně i soukromé kontaktní údaje), pozice a funkce fyzické 

osoby v rámci podniku (např. výkonný ředitel, marketingový manažer atd.), popřípadě i 

výpovědi a záznamy učiněné jednotlivci nebo jim přiřazené. Pokud se předpokládají závazky 

podle článku 9 nařízení č. 1/2003, mohou shromážděné osobní údaje zahrnovat úlohu v 

podniku, jenž má (potenciálně) být odprodán, jakož i údaje, které se obvykle uvádějí do 

životopisu v souvislosti s přihláškou na pozici správce (zejména relevantní odborná praxe). 

 

 

Příjemci a předávání údajů  

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup a komu jsou dále poskytovány? 

 

V rámci Komise 

 

Přístup k antimonopolním spisům je umožněn pouze zaměstnancům Komise. Dokumenty se 

shromažďují a uchovávají elektronicky a v příslušných případech v papírové podobě. Přístup 

k elektronickým souborům uloženým v aplikacích pro správu případů je umožněn pouze 

zaměstnancům Komise. Originály tištěných dokumentů jsou uloženy v Registrační kanceláři 

pro antimonopolní případy (Antitrust Registry), a to na zvláštním místě, které je mimo úřední 

hodiny uzamčeno. Kromě toho je vstup do prostor Komise omezen. Kromě zaměstnanců GŘ 

odpovědných za šetření mohou být některé údaje poskytovány i jiným útvarům Komise na 

základě „opodstatněné potřeby přístupu k informacím“, například v souvislosti s 

meziútvarovými konzultacemi za účelem posouzení případů porušení antimonopolních 

pravidel. 

 

Orgány, instituce a jiné subjekty EU  

 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust_mail.html
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Je-li nějakému orgánu EU zaslána stížnost pro informaci, připomínky nebo stanovisko, 

mohou být tomuto orgánu, instituci a jinému subjektu poskytnuty osobní údaje (např. pokud 

jde o stížnosti určené úřadu OLAF, veřejnému ochránci práv nebo evropskému inspektorovi 

ochrany údajů). Na tyto příjemce se vztahuje nařízení (EU) 2018/1725. 

 

Členské státy a Kontrolní úřad ESVO 

 

Za určitých podmínek je možné předávat informace obsažené v antimonopolním spisu 

orgánům pro hospodářskou soutěž v rámci EU a vnitrostátním soudům v rámci EU. Uvedené 

subjekty se řídí obecným nařízením o ochraně osobních údajů
2
 a vnitrostátními prováděcími 

předpisy, které obsahují podobné povinnosti jako nařízení (EU) 2018/1725. Předávání 

informací Kontrolnímu úřadu ESVO je možné na základě ustanovení o spolupráci 

zakotvených v Dohodě o EHP. 

 

Články 12 a 28 nařízení č. 1/2003 zaručují, že vnitrostátní orgány smějí využívat vyměňované 

informace pouze jako důkazy za účelem použití článků 101 a 102 SFEU a v souvislosti s 

předmětem, pro který byly shromážděny. Podle čl. 12 odst. 3 nařízení č. 1/2003 mohou 

vnitrostátní orgány informace předané Komisí použít pouze za účelem uložení peněžitých 

sankcí (nikoli trestů odnětí svobody) fyzickým osobám, pokud byly tyto informace 

shromážděny způsobem, který dodržuje stejnou úroveň ochrany práva na obhajobu fyzických 

osob, jaká je zaručena vnitrostátními právními předpisy přijímajícího orgánu. 

 

V případech, kdy o informace obsažené ve spisu Komise o hospodářské soutěži žádají 

vnitrostátní soudy v rámci EU při použití článků 101 a 102 SFEU, existují rovněž další záruky 

ochrany osobních údajů fyzických osob. Komise by v zásadě měla předložit dokumenty ze 

svého spisu, pokud vnitrostátní soud může zajistit odpovídající ochranu důvěrnosti informací, 

na něž se vztahuje povinnost Komise zachovávat profesní tajemství (článek 339 SFEU), a 

zachovat tak práva, která toto ustanovení přiznává fyzickým a právnickým osobám. 

Vnitrostátní soud musí svou žádost upřesnit a uvést, proč by dokumenty měly pro vnitrostátní 

řízení význam a zda by mohl zaručit ochranu požadovaných informací (článek 15 nařízení č. 

1/2003 a oznámení Komise o spolupráci s vnitrostátními soudy). Podle judikatury může 

Komise poskytnutí informací odmítnout, pokud vnitrostátní soud nemůže poskytnout záruku 

zachování důvěrnosti, nebo z naléhavých důvodů týkajících se nutnosti zabránit zasahování 

do fungování a nezávislosti EU. Je-li zapotřebí povolení vnitrostátních justičních orgánů, 

například pro provádění kontrol, může Komise příslušnému justičnímu orgánu poskytnout 

podrobné vysvětlení týkající se předmětu kontrol. Vnitrostátní justiční orgán však nesmí 

požadovat informace ze spisu Komise (čl. 20 odst. 8 nařízení č. 1/2003).  

 

Komise může rovněž předávat informace Kontrolnímu úřadu ESVO, a to na základě 

ustanovení o spolupráci zakotvených v Dohodě o EHP. Podle článku 9 protokolu 23 k 

                                                 
2
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1). 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust_mail.html
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Dohodě o EHP lze tyto informace použít pouze pro účely řízení podle článků 53 a 54 Dohody 

o EHP a v souvislosti s předmětem, pro který byly shromážděny. Dohoda o EHP se stejně 

jako SFEU týká pouze antimonopolních řízení vedených proti podnikům. 

 

Výměny s orgány a organizacemi třetích zemí 

 

Komise si může vyměňovat informace s orgány třetích zemí a s řadou třetích zemí rovněž 

uzavřela různé mezinárodní dohody a přijala nástroje týkající se prosazování právních 

předpisů v oblasti hospodářské soutěže. V některých případech mohou tyto informační 

materiály zahrnovat osobní údaje. Při výměně těchto informací se švýcarskými orgány pro 

hospodářskou soutěž, jež probíhá v rámci dohody o spolupráci druhé generace, která je v 

platnosti od roku 2014, se Komise opírá o zásadu přiměřenosti výměny informací 

obsahujících osobní údaje. Pokud jde o ostatní jurisdikce, musí Komise v případě neexistence 

přiměřenosti zajistit před předáním osobních údajů vhodná ochranná opatření. Mezinárodní 

předávání osobních údajů se může rovněž uskutečnit v případě, že je to nezbytné z „důležitých 

důvodů veřejného zájmu“. 

 

Přístup ke spisu 

 

V souvislosti s právy na obhajobu mohou mít podniky/strany zapojené do údajného porušení 

pravidel hospodářské soutěže (zpravidla adresáti prohlášení o námitkách nebo za určitých 

okolností stěžovatel) a jejich zástupci přístup ke spisu (s výjimkou důvěrných informací 

a obchodního tajemství) v souladu s postupem a zárukami uvedenými v antimonopolních 

právních předpisech. Dokumenty získané v rámci přístupu ke spisu lze využít pouze pro účely 

použití článku 101 nebo 102 SFEU. 

 

Podle prováděcího nařízení (ES) č. 773/2004 může mít stěžovatel prostřednictvím svého 

zapojení do řízení rovněž přístup k nedůvěrnému znění prohlášení o námitkách (článek 6) a k 

dokumentům, na jejichž základě provedla Komise své předběžné posouzení záměru zamítnout 

stížnost (článek 8), a má právo být informován o důvodech zamítnutí jeho stížnosti (články 7 

až 9). 

 

Konzultanti 

 

Pro účely určitých konzultací a hodnocení s cílem zvýšit účinnost postupů Komise mohou být 

kontaktní údaje jednotlivců předány zhotovitelům, dodavatelům nebo poskytovatelům, kteří 

budou dodržovat stejné normy ochrany údajů a důvěrnosti jako orgány. 

 

 

Jak je zajištěna ochrana a zabezpečení Vašich osobních údajů? 

 

Podle čl. 28 odst. 1 nařízení č. 1/2003 mohou být shromážděné informace použity pouze pro 

ten účel, pro který byly získány. Příslušná nařízení uvádějí v tomto ohledu konkrétní 

donucovací nástroje Komise (např. možnost zasílat písemné žádosti o informace, provádět 

kontroly a dotazování) a stanovují příslušné postupy a podmínky. 

 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust_mail.html
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Nařízení č. 1/2003 a jeho prováděcí nařízení (ES) č. 773/2004, jakož i judikatura Soudního 

dvora EU stanoví jasná omezení vyšetřovacích pravomocí Komise. Při kontrolách 

prováděných například v rámci antimonopolních případů smějí inspektoři v podnicích 

pořizovat kopie pouze těch dokumentů, které jsou pro účely vyšetřování relevantní, tj. 

takových, které spadají do oblasti působnosti stanovené rozhodnutím o kontrole (nebo 

zmocněním ke kontrole). Toto omezení se vztahuje jak na tištěné dokumenty, tak na 

dokumenty elektronické. 

 

Dále nesmějí být zveřejněny informace, na něž se vztahuje povinnost zachovávat služební 

tajemství. Úředníci pro slyšení musejí v souvislosti se svými rozhodovacími pravomocemi při 

rozhodování o poskytnutí informací o fyzických osobách rovněž zohlednit nařízení (EU) 

2018/1725. Existují zvláštní postupy, které chrání zúčastněné třetí strany, pokud je pro 

vyvážení zájmů nutné zveřejnit informace, které tyto strany považují za důvěrné. 

 

Různá nařízení týkající se hospodářské soutěže rovněž zaručují, že veškeré údaje jsou 

shromažďovány pro stanovené, výslovně vyjádřené a legitimní účely. Dotčené údaje mohou 

být shromažďovány a dále zpracovávány pouze za účelem uplatňování antimonopolních 

pravidel EU a v souvislosti s předmětem, pro který byly shromážděny. 

 

 

Jak si můžete ověřit správnost svých osobních údajů a v případě potřeby je opravit? 

  

Poskytnutí práva na přístup ke spisům Komise týkajícím se řízení subjektům údajů nebo 

umožnění subjektům údajů vymazat jejich údaje z uvedených spisů by pro Komisi znamenalo 

překážku v plnění jejích úkolů v oblasti sledování a kontroly v rámci prosazování právních 

předpisů týkajících se hospodářské soutěže, které jsou nezbytné pro ochranu důležitých 

hospodářských či finančních zájmů Evropské unie (tj. efektivního fungování konkurenčních 

trhů). V těchto případech se uplatní možnost omezení podle článku 25 nařízení (EU) 

2018/1725, která Komise upřesnila ve vnitřních pravidlech stanovených rozhodnutím Komise 

(EU) 2018/1927 ze dne 5. prosince 2018
3
. Pokud se však subjekt údajů domnívá, že byly jeho 

údaje zpracovány protiprávně, může na e-mailovou adresu uvedenou v prohlášení o ochraně 

osobních údajů zaslat žádost o omezení zpracování nebo vymazání dotčených údajů. 

 

Jak dlouho Komise Vaše osobní údaje uchovává? 

 

Komise uchovává spisy týkající se hospodářské soutěže až do uzavření případu, což je 

nezbytné pro řádné správní řízení. Elektronický spis se uzavírá v aplikaci pro správu případů. 

Zatímco dokumenty a metadata o případu zůstávají zaměstnancům Komise přístupné, 

fulltextové vyhledávání (pomocí zvláštního nástroje) již do dvou let od uzavření případu není 

                                                 
3
 Rozhodnutí Komise (EU) 2018/1927 ze dne 5. prosince 2018, kterým se stanoví vnitřní pravidla pro 

zpracovávání osobních údajů Evropskou komisí v oblasti hospodářské soutěže v souvislosti s poskytováním 

informací subjektům údajů a omezení některých práv (Úř. věst. L 313, 10.12.2018, s. 39). 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust_mail.html
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k dispozici. Odpovědi poskytnuté Komisi prostřednictvím elektronického dotazníku 

(eQuestionnaire) jsou v této aplikaci uchovávány po určitou dobu, a to následujícím 

způsobem: i) kontaktní údaje po dobu jednoho roku od uzavření případu a ii) jiné odpovědi po 

dobu pěti let od uzavření případu. 

 

Po uzavření případu je spis předán historickým archivům Komise. Tento postup je nezbytný 

proto, aby Komise splnila svou obecnou povinnost uchovávat dokumenty, které získala v 

rámci výkonu svých povinností a které se týkají činnosti EU. Na tuto skutečnost je třeba 

nahlížet v širším kontextu archivační politiky Komise. 

 

Osobní údaje zpracované v rámci konzultací, hodnocení a jiného typu zpětné vazby týkající se 

činností Komise budou uchovány po dobu nezbytnou ke kontaktování zúčastněných stran pro 

účely získání zpětné vazby.  Lhůta pro uchovávání údajů zhotovitelem, dodavatelem nebo 

poskytovatelem, pokud jde o jednotlivé konkrétní konzultace, hodnocení nebo jiné typy 

zpětné vazby, nepřesáhne šest měsíců ode dne, kdy zhotovitel, dodavatel nebo poskytovatel 

poskytl Komisi závěrečnou zprávu / závěrečný výstup nebo kdy smlouva mezi zhotovitelem, 

dodavatelem nebo poskytovatelem a Komisí skončila jiným způsobem.  

  

 

Kontaktní údaje 

 

V případě jakýchkoli dotazů nebo žádostí týkajících se poskytnutých informací nebo Vašich 

práv se obracejte e-mailem na koordinátora ochrany údajů GŘ pro hospodářskou soutěž 

Evropské komise na adresu: comp-data-protection@ec.europa.eu nebo zašlete e-mail 

pověřenci Komise pro ochranu osobních údajů na adresu: data-protection-

officer@ec.europa.eu. 

 

Stížnosti 

 

V případě sporných záležitostí mohou být stížnosti zasílány na adresu evropského inspektora 

ochrany údajů. Veškeré podrobnosti jsou k dispozici na této internetové stránce: 

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

 

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