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  TIETOSUOJASELOSTE 

 

 

Tämä seloste koskee henkilötietojen käsittelyä komission suorittamassa 

kilpailuoikeudellisessa tutkinnassa. Tällaisessa tutkinnassa kerättäviin ja myöhemmin 

käsiteltäviin tietoihin kuuluvat tunnistettuihin tai tunnistettavissa oleviin luonnollisiin 

henkilöihin liittyvät tiedot, ja näiden tietojen käsittelyyn sovelletaan asetusta (EU) N:o 

2018/1725
1
. Tietojen käsittelystä vastaa kilpailun pääosaston yksikkö ”Kirjaamo ja 

avoimuus”, joka toimii rekisterinpitäjänä. 

 

          

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot: 

 

Unit R1 - Registry and Transparency, DG Competition   

COMP-R1-MAIL@ec.europa.eu 

 

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot: 

 

data-protection-officer@ec.europa.eu 

 

Miksi tietoja kerätään? Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta? 

 

Komission kilpailuoikeudellisen tutkinnan tarkoituksena on selvittää, toimivatko tutkinnan 

kohteena olevat yritykset (ja yritysten yhteenliittymät) tai jäsenvaltiot perustamissopimuksen 

kilpailusääntöjen mukaisesti (SEUT-sopimuksen 101, 102 ja 106 artikla).  

 

Jotta komissio voisi suorittaa kilpailuoikeudellista tutkintaa, neuvosto on antanut komissiolle 

asetuksessa (EY) N:o 1/2003 valtuudet kerätä tietoja (esim. julkisten lähteiden kautta, 

lähettämällä tiedonsaantipyyntöjä, kirjaamalla lausumia, suorittamalla tarkastuksia ja 

alakohtaista tutkintaa tai kun se saa yritysten tai yksityishenkilöiden oma-aloitteisesti 

esittämiä huomautuksia). Kilpailuoikeudellisen tutkinnan ja siihen liittyvien hallinnollisten 

menettelyjen kohteena eivät ole yksityishenkilöt vaan yritykset (ja yritysten yhteenliittymät) 

tai jäsenvaltiot. Tarvittaviin tietoihin, joita komissio kerää ja myöhemmin käsittelee tarkastus- 

ja tutkintavaltuuksiensa nojalla, sisältyy kuitenkin väistämättä henkilötietoja. Henkilötietoja 

käytetään vain siltä osin kuin ne sisältyvät asiakirjoihin, jotka voivat olla todisteena siitä, että 

kyseinen yritys (kyseiset yritykset) tai asianomaiset jäsenvaltiot ovat rikkoneet 

                                                 
1
 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten 

henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja 

näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY 

kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39–98). 

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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kilpailusääntöjä. Jos komissio tutkinnan tuloksena toteaa, että kilpailusääntöjä on rikottu, se 

voi määrätä asianomaiselle yritykselle sakon, mutta sillä ei ole toimivaltaa määrätä 

minkäänlaisia seuraamuksia yksityishenkilöille. Komissio voi myös määrätä tai hyväksyä 

erityisiä korjaustoimenpiteitä, jotka yrityksen tai jäsenvaltion on toteutettava väitetyn 

rikkomisen lopettamiseksi.  

 

Lisäksi komissio voi käsitellä yhteystietoja muissa, alkuperäisen tarkoituksen kanssa 

yhteensopivissa tarkoituksissa, kuten markkinatutkimusten tai kuulemisten toteuttamiseksi tai 

menettelyjensä arvioimiseksi, kun tarkoituksena on parantaa komission omia käytäntöjä tai 

kehittää lainsäädäntöä. Tällöin käsitellään rekisteröidyn vapaaehtoisesti toimittamia tietoja. 

Komissio voi käsitellä henkilötietoja myös vaihtaessaan tietoja kolmansien maiden 

viranomaisten ja organisaatioiden kanssa. 

 

 

Mitä henkilötietoja kerätään? Henkilötietoryhmät 

 

Kilpailuoikeudellisen tutkinnan yhteydessä kerättäviin ja myöhemmin käsiteltäviin 

henkilötietoihin kuuluvat nimet, yhteystiedot (työ(sähköposti)osoite, -puhelinnumero ja 

-faksinumero ja toisinaan myös yksityiset yhteystiedot), luonnollisen henkilön asema ja 

tehtävät yrityksessä (esim. toimitusjohtaja tai markkinointijohtaja) sekä mahdollisesti 

lausunnot ja asiakirjat, joita yksityishenkilöt ovat antaneet tai jotka voidaan yhdistää heihin. 

Jos aiotaan esittää asetuksen (EY) N:o 1/2003 9 artiklan mukaisia sitoumuksia, kerättyihin 

henkilötietoihin voivat kuulua rooli liiketoiminnassa, josta (mahdollisesti) luovutaan, sekä 

tiedot, jotka tavallisesti sisällytetään ansioluetteloon toimitsijamieheksi hakemisen yhteydessä 

(lähinnä asiaankuuluva ammattikokemus). 

 

 

Vastaanottajat ja siirrot  

Kenellä on pääsy henkilötietoihin ja kenelle tietoja luovutetaan? 

 

Komission sisällä 

 

Pääsy kilpailuoikeudellisten tutkimusten asiakirja-aineistoihin on ainoastaan komission 

henkilöstöllä. Saadut asiakirjat tallennetaan sähköisesti ja tarvittaessa paperiasiakirjoina. 

Pääsy sähköisiin tiedostoihin, jotka tallennetaan asianhallintasovelluksiin, on ainoastaan 

komission henkilöstöllä. Alkuperäiset paperiasiakirjat säilytetään kilpailuoikeudellisten 

asioiden kirjaamossa (Antitrust Registry) tietyssä paikassa, joka on lukittuna virka-ajan 

ulkopuolella. Komission tiloihin on rajoitettu pääsy. Tiettyjä tietoja voidaan antaa tutkinnasta 

vastaavan pääosaston henkilöstön lisäksi myös muiden komission yksiköiden käyttöön. Näin 

toimitaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaantitarpeen perusteella, esimerkiksi 

kilpailuoikeudellisen asian arvioimiseksi komission sisäisen lausuntokierroksen yhteydessä. 

 

Muut EU:n toimielimet, elimet ja laitokset  

 

Jos EU:n toimielimelle lähetetään kantelu tiedoksi tai kommentteja tai lausuntoa varten, 

henkilötietoja voidaan siirtää kyseiselle toimielimelle, elimelle tai laitokselle. Tämä koskee 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust_mail.html
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esimerkiksi kanteluita OLAFille, oikeusasiamiehelle tai Euroopan tietosuojavaltuutetulle. 

Näihin vastaanottajiin sovelletaan asetusta (EU) 2018/1725. 

 

Jäsenvaltiot ja EFTAn valvontaviranomainen 

 

Kilpailuoikeudellisten tutkimusten asiakirja-aineistoon sisältyviä tietoja voidaan tietyin 

edellytyksin siirtää EU-maiden kilpailuviranomaisille ja kansallisille tuomioistuimille. 

Molempiin tapauksiin sovelletaan yleistä tietosuoja-asetusta
2
 ja kansallisia 

täytäntöönpanosäännöksiä, jotka sisältävät vastaavanlaisia velvoitteita kuin asetus (EU) 

2018/1725. Tietojen siirto EFTAn valvontaviranomaiselle on mahdollista ETA-sopimuksen 

yhteistyötä koskevien määräysten nojalla. 

 

Asetuksen (EY) N:o 1/2003 12 ja 28 artiklalla taataan, että vaihdettuja tietoja voivat käyttää 

ainoastaan kansalliset kilpailuviranomaiset todisteena SEUT-sopimuksen 101 ja 102 artiklan 

soveltamiseksi ja siinä asiassa, jota varten ne on hankittu. Asetuksen (EY) N:o 1/2003 12 

artiklan 3 kohdan mukaan kansalliset viranomaiset voivat käyttää komission siirtämiä tietoja 

taloudellisten (ei kuitenkaan vapauteen kohdistuvien) seuraamusten määräämiseksi 

luonnollisille henkilöille ainoastaan, jos ne on koottu tavalla, joka takaa samantasoisen 

luonnollisten henkilöiden puolustautumisoikeuksien suojan kuin vastaanottavan viranomaisen 

kansallisissa säännöissä on säädetty. 

 

Luonnollisten henkilöiden henkilötietojen suojaa turvataan vielä eräillä lisätakeilla 

tapauksissa, joissa EU-maiden kansalliset tuomioistuimet SEUT-sopimuksen 101 ja 102 

artiklaa soveltaessaan pyytävät kilpailuasiaa koskevaan komission asiakirja-aineistoon 

sisältyviä tietoja. Komission olisi periaatteessa toimitettava kansalliselle tuomioistuimelle 

asiakirja-aineistoonsa sisältyviä asiakirjoja, jos tuomioistuin voi taata komission 

salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen luottamuksellisuuden asianmukaisen 

suojan (SEUT-sopimuksen 339 artikla) ja näin ollen säilyttää oikeudet, jotka luonnollisille 

henkilöille ja oikeushenkilöille kyseisellä määräyksellä annetaan. Kansallisen tuomioistuimen 

on täsmennettävä pyyntönsä ja annettava selvitys siitä, miksi asiakirjat ovat kansallisten 

menettelyjen kannalta merkityksellisiä ja voiko se taata pyydettyjen tietojen suojan (asetuksen 

(EY) N:o 1/2003 15 artikla ja komission tiedonanto yhteistyöstä kansallisten tuomioistuinten 

kanssa). Oikeuskäytännön mukaan komissio voi kieltäytyä antamasta tietoja, jos kansallinen 

tuomioistuin ei voi antaa luottamuksellisuutta koskevia takeita, tai muista pakottavista syistä, 

jotka liittyvät tarpeeseen välttää EU:n toiminnan ja riippumattomuuden vaarantuminen. Jos 

tarvitaan kansallisten oikeusviranomaisten myöntämiä lupia, kuten lupa tarkastusten 

tekemiseen, komissio voi joutua toimittamaan kyseiselle oikeusviranomaiselle 

yksityiskohtaisen selvityksen tarkastusten aiheesta. Kansallinen oikeusviranomainen ei 

kuitenkaan voi vaatia, että sille toimitettaisiin komission asiakirja-aineistossa olevia tietoja 

(asetuksen (EY) N:o 1/2003 20 artiklan 8 kohta).  

 

                                                 
2
  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, 

luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 

ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1–88). 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust_mail.html
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Komissio voi myös siirtää tietoja EFTAn valvontaviranomaiselle ETA-sopimuksen 

yhteistyötä koskevien määräysten nojalla. ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 23 olevan 9 artiklan 

mukaan tällaisia tietoja voidaan käyttää ainoastaan ETA-sopimuksen 53 ja 54 artiklassa 

määrättyjen menettelyjen tarkoituksiin ja siinä asiassa, jota varten ne on hankittu. SEUT-

sopimuksen tavoin ETA-sopimuksessa määrätään yksinomaan yrityksiin kohdistuvista 

kilpailuoikeudellisista menettelyistä. 

 

Tietojenvaihto kolmansien maiden viranomaisten ja organisaatioiden kanssa 

 

Komissio voi vaihtaa tietoja kolmansien maiden viranomaisten kanssa, ja se on sitoutunut 

useiden kolmansien maiden kanssa erilaisiin kilpailulainsäädännön täytäntöönpanoon 

liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin ja välineisiin. Vaihdettaviin tietoaineistoihin voi 

toisinaan sisältyä henkilötietoja. Tällaisen tiedon siirtämisessä komissio noudattaa seuraavaa: 

Sveitsin kilpailuviranomaisten kanssa tapahtuvan henkilötietoja sisältävien tietojen vaihdon, 

joka tapahtuu vuodesta 2014 voimassa olleen toisen sukupolven yhteistyösopimuksen 

puitteissa, mukainen riittävä tietosuoja. Muiden lainkäyttöalueiden osalta komission on 

tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen puuttuessa varmistettava asianmukaiset 

suojatoimet ennen henkilötietojen siirtämistä. Tarvittaessa kansainväliset siirrot ovat lisäksi 

mahdollisia ”yleistä etua koskevista tärkeistä syistä”. 

 

Oikeus tutustua asiakirja-aineistoon 

 

Kilpailusääntöjen väitetyssä rikkomisessa osallisina olevilla yrityksillä/osapuolilla (yleensä 

väitetiedoksiannon saavat yritykset tai joissakin tapauksissa kantelun tekijä) ja niiden 

edustajilla saattaa puolustautumisoikeuksien käyttämisen yhteydessä olla oikeus tutustua 

asiakirja-aineistoon (luottamuksellisia tietoja ja liikesalaisuuksia lukuun ottamatta) 

kilpailulainsäädännössä säädettyjen menettelyjen ja suojatoimien mukaisesti. Asiakirjoja, 

jotka on saatu asiakirja-aineistoon tutustumista koskevan menettelyn kautta, saa käyttää 

ainoastaan SEUT-sopimuksen 101 tai 102 artiklan soveltamiseksi. 

 

Täytäntöönpanoasetuksen (EY) N:o 773/2004 mukaan kantelijalla voi menettelyyn 

osallistumisen kautta olla myös oikeus tutustua väitetiedoksiannon sellaiseen toisintoon, josta 

on poistettu luottamukselliset tiedot (6 artikla), sekä asiakirjoihin, joiden perusteella komissio 

on tehnyt alustavan arvionsa aikomuksestaan hylätä kantelu (8 artikla), ja kantelijalla on 

oikeus saada tietoa kantelunsa hylkäämisen syistä (7–9 artikla). 

 

Ulkopuoliset asiantuntijat 

 

Komission menettelyjen tehostamiseksi voidaan tietyissä kuulemis- ja arviointitarkoituksissa 

siirtää yksityishenkilöiden yhteystiedot toimeksisaajille, joiden on noudatettava samoja 

tietosuojaan ja luottamuksellisuuteen liittyviä vaatimuksia kuin toimielinten. 

 

 

Miten henkilötietoja suojataan? 

 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust_mail.html
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Asetuksen (EY) N:o 1/2003 28 artiklan 1 kohdan mukaan [...] saatuja tietoja voidaan käyttää 

ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on koottu. Sovellettavissa säännöissä luetellaan 

komission erityiset toimeenpanovälineet tältä osin (esim. mahdollisuus lähettää kirjallisia 

tietopyyntöjä, suorittaa tarkastuksia ja tehdä haastatteluja) ja vahvistetaan sovellettavat 

menettelyt ja edellytykset. 

 

Asetuksessa (EY) N:o 1/2003 ja sen täytäntöönpanoasetuksessa (EY) N:o 773/2004 sekä 

unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä vahvistetaan selkeät rajat komission 

tutkintavaltuuksille. Esimerkiksi kilpailuoikeudellisia tapauksia koskevissa tarkastuksissa 

tarkastajat saavat ottaa yrityksiltä jäljennöksiä ainoastaan asiakirjoista, jotka ovat olennaisia 

tutkinnan kannalta, eli asiakirjoista, jotka kuuluvat tarkastuspäätöksessä (tai 

-toimeksiannossa) määritellyn valtuutuksen piiriin. Tätä rajoitusta sovelletaan paperisten 

asiakirjojen lisäksi myös sähköisiin asiakirjoihin. 

 

Salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja ei saa paljastaa. Päättäessään luonnollisia 

henkilöitä koskevien tietojen luovuttamisesta päätöksentekovaltuuksiensa puitteissa 

kuulemismenettelystä vastaavien neuvonantajien on otettava huomioon myös asetus (EU) 

2018/1725. Kolmansien osapuolten suojaamiseksi sovelletaan erityisiä menettelyjä, kun 

etujen tasapainottaminen edellyttää sellaisten tietojen luovuttamista, joita kyseiset osapuolet 

pitävät luottamuksellisina. 

 

Eri kilpailusäännöillä taataan myös, että kaikki tiedot kerätään tiettyä, nimenomaista ja 

laillista tarkoitusta varten. Tietoja voidaan kerätä ja myöhemmin käsitellä ainoastaan EU:n 

kilpailusääntöjen soveltamiseksi ja siinä asiassa, jota varten ne on kerätty. 

 

 

Miten voi tarkistaa omat henkilötietonsa ja tarvittaessa korjata niitä? 

  

Jos rekisteröidyille myönnettäisiin oikeus tutustua komission tapausaineistoon sisältyviin 

tietoihin tai poistaa niitä, tämä haittaisi kilpailulainsäädännön täytäntöönpanoon liittyviä 

komission valvonta- ja tarkastustehtäviä, jotka ovat tarpeen Euroopan unionin tärkeän 

taloudellisen tai rahoituksellisen edun (eli kilpailulle avointen markkinoiden asianmukaisen 

toiminnan) turvaamiseksi. Tällaisissa tapauksissa sovelletaan asetuksen (EU) 2018/1725 25 

artiklan mukaista mahdollisuutta rajoituksiin, ja komissio on määritellyt tällaiset rajoitukset 5. 

joulukuuta 2018 annetulla komission päätöksellä (EU) 2018/1927
3
 vahvistetuissa sisäisissä 

säännöissä. Rekisteröidyllä on kuitenkin mahdollisuus pyytää henkilötietojensa käsittelyn 

rajoittamista tai tietojen poistamista sillä perusteella, että tietojen käsittely on rekisteröidyn 

käsityksen mukaan laitonta. Pyynnön voi lähettää tässä tietosuojaselosteessa mainittuun 

asiointipostilaatikkoon. 

 

                                                 
3
 Komission päätös (EU) 2018/1927, annettu 5 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan komission kilpailun alalla 

suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvää tietojen antamista rekisteröidyille ja tiettyjen oikeuksien 

rajoittamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 313, 10.12.2018, s. 39–44). 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust_mail.html
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Kuinka kauan komissio säilyttää henkilötietoja? 

 

Komissio säilyttää kilpailuasiaa koskevan asiakirja-aineiston asian päättämiseen saakka eli 

järkevän hallintokäytännön edellyttämän ajan. Sähköinen tiedosto suljetaan 

asianhallintasovelluksessa. Vaikka asiakirjat ja asiaa koskevat metatiedot ovat edelleen 

komission henkilöstön saatavilla, kokotekstihakuja (erillistä hakukonetta käyttäen) ei enää voi 

tehdä kahden vuoden kuluttua asian käsittelyn päättämisestä. Komissiolle sähköisen 

eQuestionnaire-sovelluksen kautta toimitetut vastaukset tallennetaan sovellukseen tietyksi 

ajaksi seuraavasti: i) yhteystiedot yhdeksi vuodeksi asian käsittelyn päättämisen jälkeen ja ii) 

muut vastaukset viideksi vuodeksi asian käsittelyn päättämisen jälkeen. 

 

Asian käsittelyn päätyttyä tiedosto lähetetään komission historialliseen arkistoon. Tämä on 

tarpeen, sillä komissiolla on yleinen velvollisuus säilyttää EU:n toimiin liittyvät asiakirjat, 

jotka se on saanut tehtäviään hoitaessaan. Tässä on kyse komission yleisestä 

arkistointikäytännöstä. 

 

Kuulemisten, arviointien ja komission toimiin liittyvän muuntyyppisen palautteen yhteydessä 

käsitellyt henkilötiedot tallennetaan ajaksi, joka on tarpeen, jotta sidosryhmiin voidaan ottaa 

yhteyttä palautteen keräämistä varten.  Kunkin kuulemismenettelyn, arvioinnin tai 

muuntyyppisen palautteen osalta toimeksisaajaa koskevien tietojen säilytysaika on 

korkeintaan kuusi kuukautta siitä päivästä, jona toimeksisaaja toimitti loppuraportin tai työnsä 

tulokset komissiolle tai jona toimeksisaajan ja komission välinen sopimussuhde muutoin 

päättyi.  

 

Yhteystiedot 

 

Kysymykset tai pyynnöt, jotka koskevat toimitettuja tietoja tai omia oikeuksiasi, pyydämme 

lähettämään sähköpostitse Euroopan komission kilpailun pääosaston 

tietosuojakoordinaattorille asiointipostilaatikkoon comp-data-protection@ec.europa.eu tai 

komission tietosuojavastaavalle osoitteeseen data-protection-officer@ec.europa.eu 

 

Oikeussuojakeinot 

 

Riitatilanteessa on mahdollista tehdä kantelu Euroopan tietosuojavaltuutetulle. Lisätietoa on 

Euroopan tietosuojavaltuutetun verkkosivustolla 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
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