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  ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 

 

 

Ez a nyilatkozat a személyes adatoknak a Bizottság által folytatott antitrösztvizsgálatok 

keretében történő kezelésére vonatkozik. Az e vizsgálatok során gyűjtött és tovább kezelt 

adatok körébe tartoznak az azonosított vagy azonosítható természetes személyekre vonatkozó 

információk; az említett adatok feldolgozása az (EU) 2018/1725 rendelet
1
 hatálya alá tartozik. 

Az adatkezelés a Versenypolitikai Főigazgatóság Iktatás és átláthatóság egységének mint 

adatkezelőnek a felelősségi körébe tartozik. 

 

          

Az adatkezelő neve és elérhetősége: 

 

R1 egység – Iktatás és átláthatóság, Versenypolitikai Főigazgatóság   

COMP-R1-MAIL@ec.europa.eu 

 

Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: 

 

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

 

Milyen célt szolgál az adatgyűjtés? Mi az adatkezelés jogalapja? 

 

A Bizottság által végzett antitrösztvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a vizsgálat által 

érintett vállalkozás(ok) (és vállalkozástársulások), illetve tagállamok a Szerződés trösztellenes 

szabályaival (az EUMSZ 101., 102. és 106. cikke) összhangban járnak-e el.  

 

Annak érdekében, hogy a Bizottság antitrösztvizsgálatokat végezhessen, a Tanács az 

1/2003/EK rendelet útján (a továbbiakban: 1/2003 rendelet) végrehajtási hatáskörrel ruházta 

fel a Bizottságot, hogy információkat gyűjtsön (pl. nyilvános források igénybevétele, 

információkérések küldése, nyilatkozatok begyűjtése, ellenőrzések és ágazati vizsgálatok 

elvégzése, illetve vállalatok vagy magánszemélyek önkéntes beadványainak átvétele révén). 

Az antitrösztvizsgálatok és a kapcsolódó igazgatási eljárások célpontjai a vállalkozások (és a 

vállalkozások társulásai) vagy a tagállamok, nem pedig magánszemélyek. A Bizottság által az 

ellenőrzési és vizsgálati hatáskörei keretében összegyűjtött és tovább kezelt szükséges 

információk azonban elkerülhetetlenül személyes adatokat is magukban foglalnak. Személyes 

adatok felhasználására csak abban az esetben kerül sor, ha azok olyan dokumentumok részét 

                                                 
1
 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a 

személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK 

határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.). 

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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képezik, amelyek bizonyítékul szolgálhatnak arra, hogy az érintett vállalkozás(ok) vagy 

tagállamok megsértették a trösztellenes szabályokat. A vizsgálat eredményeként és a 

versenyszabályok megsértésének megállapítása esetén a Bizottság bírságot szabhat ki az 

érintett vállalkozásokra, azonban nem rendelkezik hatáskörrel ahhoz, hogy 

magánszemélyekkel szemben bármilyen szankciót bevezessen. A Bizottság az állítólagos 

jogsértés megszüntetése érdekében az érintett vállalkozás vagy tagállam által végrehajtandó 

konkrét korrekciós intézkedéseket is előírhat, vagy az érintett vállalkozással vagy tagállammal 

ilyenekről megállapodhat.  

 

Emellett a Bizottság – az eljárások és a jogszabályok javítása érdekében – más 

összeegyeztethető célokból is feldolgozhat elérhetőségi adatokat, így például piacfelmérések 

és konzultációk lebonyolítása, valamint eljárások értékelése céljából. Ennek során az 

érintettek adatainak megadása önkéntes alapon történik. Ezenkívül a Bizottság harmadik 

országok hatóságaival és szervezeteivel folytatott adatcsere keretében is kezelhet személyes 

adatokat. 

 

 

Milyen személyes adatokat gyűjtenek szolgálataink? Az érintett személyes adatok 

kategóriái 

 

Az antitrösztvizsgálatok keretében gyűjtött és kezelt személyes adatok közé tartoznak a 

nevek, az elérhetőségi adatok (munkahelyi (e-mail) cím, telefon- és faxszám, valamint 

esetenként a személyes elérhetőségi adatok), a természetes személy vállalaton belüli pozíciója 

és feladatköre (pl. vezérigazgató, marketingmenedzser stb.), valamint adott esetben a 

magánszemélyek által tett vagy nekik tulajdonított nyilatkozatok és feljegyzések. Az 1/2003 

rendelet 9. cikke szerinti kötelezettségvállalások felajánlása esetén a gyűjtött személyes 

adatok magukban foglalhatják az érintett személynek a (potenciálisan) elidegeníteni kívánt 

üzletágban betöltött szerepét, valamint a vagyonkezelői pozícióra történő jelentkezés 

keretében benyújtott önéletrajzban jellemzően megadott adatokat (mindenekelőtt a releváns 

szakmai tapasztalatra vonatkozóan). 

 

 

Címzettek és adattovábbítás  

Ki rendelkezik hozzáféréssel az Ön személyes adataihoz, és kinek továbbíthatók azok? 

 

A Bizottságon belül 

 

Az antitröszt vonatkozású ügyiratokhoz kizárólag a Bizottság munkatársai férnek hozzá. Az 

összegyűjtött dokumentumok tárolása elektronikus úton és adott esetben nyomtatott formában 

történik. Az ügykezelési alkalmazásokban tárolt elektronikus fájlokhoz csupán a Bizottság 

munkatársai férhetnek hozzá. Az ügyiratok eredeti példányait az Antitröszt Iktatási Osztályon 

egy speciálisan erre a célra fenntartott helyen tárolják, amely munkaidőn kívül le van zárva. 

Emellett a Bizottság helyiségeibe történő belépés korlátozott. Bizonyos adatokat a vizsgálatért 

felelős főigazgatóság személyzetén túlmenően – szigorúan a feladatok ellátásához szükséges 

ismeret elve alapján – más bizottsági szolgálatok számára is elérhetővé lehet tenni az érintett 

trösztellenes ügy értékelése céljából, például a szolgálatközi konzultációk keretében. 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust_mail.html
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Egyéb uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek  

 

Amennyiben egy panasz kapcsán tájékoztatást, észrevételt vagy véleményt kérnek valamely 

uniós intézménytől, személyes adatokat is továbbíthatnak az adott intézményhez, szervhez, 

hivatalhoz vagy ügynökséghez (pl. az OLAF-hoz, az ombudsmanhoz vagy az európai 

adatvédelmi biztoshoz intézett panaszok esetében). Ezek a címzettek az (EU) 2018/1725 

rendelet hatálya alá tartoznak. 

 

A tagállamok és az EFTA Felügyeleti Hatóság 

 

Bizonyos feltételek mellett a trösztellenes ügyiratokban szereplő információk az EU-ban 

működő versenyhatóságoknak és nemzeti bíróságoknak továbbíthatók. Ezek az általános 

adatvédelmi rendelet
2
 és az (EU) 2018/1725 rendeletben foglaltakhoz hasonló 

kötelezettségeket rögzítő nemzeti végrehajtási rendeletek hatálya alá tartoznak. Az EFTA 

Felügyeleti Hatóság részére történő információtovábbítás az EGT-megállapodás 

együttműködésre vonatkozó rendelkezései alapján lehetséges. 

 

Az 1/2003 rendelet 12. és 28. cikke garantálja, hogy az átadott információ bizonyítékként 

kizárólag az EUMSZ 101. és 102. cikkének alkalmazása céljából és csak olyan tárgyban 

használható fel, amellyel kapcsolatban azt gyűjtötték. Az 1/2003 rendelet 12. cikkének (3) 

bekezdése alapján természetes személyek esetében a nemzeti hatóságok a Bizottság által 

továbbított információt kizárólag pénzbírságok (és nem börtönbüntetés) kiszabására 

használhatják, amennyiben az információt oly módon gyűjtötték össze, hogy biztosított 

legyen a természetes személyek védelemhez fűződő jogának az átvevő hatóság nemzeti 

szabályaival azonos szintű védelme. 

 

Amennyiben az EU-ban működő versenyhatóságok az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazása során a Bizottság versenyjogi ügyirataiban szereplő információkat kérnek le, 

további biztosítékok garantálják a természetes személyek személyes adatainak védelmét. A 

Bizottság alapvetően akkor adhat ki dokumentumokat az ügyiratból, amennyiben a nemzeti 

bíróság megfelelő védelmet tud biztosítani a Bizottság szolgálati titoktartási kötelezettsége alá 

eső információk tekintetében (az EUMSZ 339. cikke), és így tiszteletben tudja tartani az 

említett rendelkezés által a természetes és jogi személyekre ruházott jogokat. A nemzeti 

bíróságnak meg kell indokolnia kérelmét, és ki kell fejtenie, hogy a dokumentumok miért 

fontosak a nemzeti eljárás tekintetében, valamint hogy tudja-e biztosítani a kért információk 

védelmét (az 1/2003 rendelet 15. cikke és a nemzeti bíróságokkal való együttműködésről 

szóló bizottsági közlemény). Az ítélkezési gyakorlat szerint a Bizottság elutasíthatja az 

információszolgáltatást, amennyiben a nemzeti bíróság nem tud titoktartási garanciákat 

                                                 
2
  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 

a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 

1. o.). 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust_mail.html
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nyújtani, vagy ha az EU működésébe és függetlenségébe való beavatkozás elkerülésének 

szükségességével összefüggő kényszerítő ok áll fenn. Amennyiben – például a vizsgálatok 

lefolytatása céljából – a nemzeti bíróságok engedélyére van szükség, a Bizottságnak adott 

esetben részletes magyarázatot kell benyújtania az érintett igazságügyi hatóságnak az 

ellenőrzések tárgyára vonatkozóan. A nemzeti bíróság ugyanakkor nem követelheti, hogy 

bocsássák rendelkezésére a Bizottság irataiban lévő adatokat (az 1/2003 rendelet 20. cikkének 

(8) bekezdése).  

 

A Bizottság az EGT-megállapodás együttműködésre vonatkozó rendelkezései alapján is adhat 

át információkat az EFTA Felügyeleti Hatóságnak. Az EGT-megállapodás 23. 

jegyzőkönyvének 9. cikke szerint az ilyen információ csak az EGT-megállapodás 53. és 54. 

cikkében részletezett eljárások céljára, és csak olyan tárgyban használható fel, amellyel 

kapcsolatban azt gyűjtötték. Az EUMSZ-hez hasonlóan az EGT-megállapodás is csak a 

vállalkozásokkal szembeni trösztellenes eljárásokat érinti. 

 

Harmadik országok hatóságaival és szervezeteivel folytatott információcsere 

 

A Bizottság információt cserélhet harmadik országok hatóságaival; emellett számos harmadik 

országgal különböző nemzetközi megállapodásokat és eszközöket fogadott el a versenyjog 

érvényesítése céljából. Az említett információk adott esetben személyes adatokat is 

tartalmazhatnak. Ezen információk továbbítása során a Bizottság a következőkre 

támaszkodik: a svájci versenyhatóságokkal folytatott, személyes adatokat is tartalmazó 

információcsere megfelelőségének biztosítása, mely információcserére a 2014 óta hatályban 

lévő második generációs együttműködési megállapodás keretében kerül sor. Más 

joghatóságok esetében a Bizottságnak megfelelőség hiánya esetén a személyes adatok 

továbbítását megelőzően megfelelő garanciákat kell biztosítania, vagy pedig „fontos 

közérdek” fennállása esetén nemzetközi adatcserére kerülhet sor. 

 

Iratbetekintés 

 

A védelemhez való joggal összefüggésben a versenyszabályok állítólagos megsértésében 

érintett vállalkozások/felek (általában a kifogásközlés címzettjei vagy bizonyos körülmények 

között a panaszos) vagy képviselőik – a trösztellenes jogszabályokban foglalt eljárásokkal és 

biztosítékokkal összhangban – hozzáférést kaphatnak az ügyirathoz (az abban foglalt 

bizalmas adatok és üzleti titkok kivételével). Az „iratbetekintési” eljárás keretében kapott 

dokumentumok csak az EUMSZ 101. vagy 102. cikkének alkalmazása céljából használhatók 

fel. 

 

A 773/2004/EK végrehajtási rendelet szerint a panaszos az eljárásban való részvétele alapján 

hozzáférést kaphat a kifogásközlés bizalmasnak nem minősülő változatához (6. cikk) és 

azokhoz a dokumentumokhoz, amelyekre a Bizottság a panasz elutasítására vonatkozó 

ideiglenes értékelését alapozza (8. cikk), és jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a panasz 

elutasításának okairól (7–9. cikk). 

 

Tanácsadók 

 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust_mail.html
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A bizottsági eljárások hatékonyságának növelése érdekében a Bizottság bizonyos 

konzultációk és értékelések keretében továbbíthatja a magánszemélyek elérhetőségi adatait a 

szerződő feleknek, akik kötelesek ugyanazokat az adatvédelmi és titoktartási előírásokat 

betartani, mint az uniós intézmények. 

 

 

Hogyan biztosítjuk személyes adatainak védelmét? 

 

Az 1/2003 rendelet 28. cikkének (1) bekezdése értelmében a […] gyűjtött információkat csak 

arra a célra lehet felhasználni, amelyre beszerezték azokat. A vonatkozó rendeletek felsorolják 

a Bizottság ezzel kapcsolatos konkrét végrehajtási eszközeit (pl. írásbeli információkérés, 

ellenőrzések és meghallgatások lefolytatásának lehetősége), és meghatározzák az 

alkalmazandó eljárásokat és feltételeket. 

 

Az 1/2003 rendelet és az ahhoz kapcsolódó 773/2004/EK végrehajtási rendelet, valamint az 

Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata egyértelmű korlátokat határoz meg a 

Bizottság vizsgálati hatásköre tekintetében. A trösztellenes ügyekben folytatott ellenőrzések 

során például az ellenőrök csak az ellenőrzés céljából releváns dokumentumokat, azaz az 

ellenőrzést elrendelő határozatban (vagy a megbízásban) meghatározott hatály alá eső 

dokumentumokat kérhetik el a vállalatoktól. Ez a korlátozás a papíralapú és az elektronikus 

dokumentumokra egyaránt vonatkozik. 

 

A szolgálati titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó információk nem hozhatók 

nyilvánosságra. A meghallgató tisztviselőknek, amikor döntéshozatali jogkörük keretében a 

természetes személyekre vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról döntenek, az 

(EU) 2018/1725 rendeletet is figyelembe kell venniük. Vannak olyan különleges eljárások, 

amelyek védik az érdekelt harmadik feleket abban az esetben, ha az érdekek mérlegelése 

megkívánja az e felek által bizalmasnak tekintett információk közlését. 

 

A versenyjogi szabályok garantálják továbbá, hogy az adatok gyűjtése minden esetben csak 

meghatározott, egyértelmű és törvényes célból történjen. Az adatok gyűjtésére és további 

kezelésére csak az uniós trösztellenes szabályok alkalmazása céljából és csak az adatgyűjtés 

tárgya tekintetében kerülhet sor. 

 

 

Hogyan ellenőrizheti személyes adatainak pontosságát, és szükség esetén hogyan 

helyesbítheti őket? 

  

Amennyiben az érintettek jogosultságot kapnának arra, hogy betekintsenek a Bizottság 

ügyirataiban szereplő adataikba vagy töröljék azokat, az akadályozná a Bizottságot a 

versenyjogi szabályok végrehajtása során felmerülő ellenőrzési vagy vizsgálati feladatainak 

elvégzésében, amire az Európai Unió fontos gazdasági vagy pénzügyi érdekeinek (azaz a 

versenyképes piacok megfelelő működésének) védelme érdekében van szükség. Az (EU) 

2018/1725 rendelet 25. cikke szerinti korlátozás lehetősége ezekben az esetekben 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust_mail.html
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alkalmazandó, és a Bizottság a 2018. december 5-i (EU) 2018/1927 bizottsági határozatban
3
 

megállapított belső szabályokban meghatározta ezen korlátozások jellegét. Az érintettnek 

ugyanakkor lehetősége lesz arra, hogy az adatvédelmi nyilatkozatban említett e-mail-címre 

kérelmet küldjön azon adatai kezelésének korlátozása vagy az adatok törlése iránt, amelyeket 

állítólagosan jogszerűtlenül kezeltek. 

 

Mennyi ideig őrzi meg a Bizottság az Ön személyes adatait? 

 

A Bizottság az ügy lezárásáig megőrzi a versenyjogi ügyiratokat, mint ahogyan az a 

megalapozott adminisztratív eljárásokhoz szükséges. Az ügykezelési alkalmazásokban tárolt 

elektronikus fájlt is lezárja. Míg a dokumentumok és az ügy metaadatai továbbra is 

hozzáférhetők maradnak a Bizottság munkatársai számára, az ügy lezárását követő két éven 

belül megszűnik a (külön eszközzel zajló) teljes szövegű keresés lehetősége. Az elektronikus 

kérdőíves alkalmazáson (eQuestionnaire) keresztül a Bizottsághoz eljuttatott válaszokat az 

alkalmazás egy bizonyos ideig tárolja az alábbiak szerint: i. az elérhetőségi adatokat az ügy 

lezárását követő egy évig és ii. az egyéb válaszokat az ügy lezárását követő öt évig őrzi meg. 

 

Az ügy lezárása után az ügyirat a Bizottság levéltárába kerül. Ez a Bizottság azon általános 

kötelezettségén alapul, melynek értelmében meg kell őriznie a feladatai ellátása során kapott 

és az uniós tevékenységekhez kapcsolódó dokumentumokat. Ezt a kötelezettséget a Bizottság 

archiválási politikájának tágabb összefüggésében kell értelmezni. 

 

A Bizottság tevékenységeivel kapcsolatos konzultációk, értékelések és egyéb típusú 

visszajelzések keretében kezelt személyes adatokat a Bizottság annyi ideig tárolja, amely 

szükséges ahhoz, hogy az érdekelt felek visszajelzést kaphassanak. A konkrét konzultációk, 

értékelések vagy más típusú visszajelzések esetében a szerződő félre vonatkozó megőrzési 

időszak nem haladja meg a 6 hónapot attól az időponttól számítva, hogy a szerződő fél 

benyújtotta a zárójelentést/az eredményeket a Bizottságnak, vagy hogy a szerződő fél és a 

Bizottság között más módon megszűnt a szerződés.  

 

Kapcsolattartási adatok 

 

Amennyiben bármilyen kérdése vagy kérése van a benyújtott információkkal vagy az Ön 

jogaival kapcsolatban, kérjük, forduljon bizalommal az Európai Bizottság Versenypolitikai 

Főigazgatóságának adatvédelmi koordinátorához a következő e-mail-címen: comp-data-

protection@ec.europa.eu , vagy lépjen kapcsolatba a Bizottság adatvédelmi tisztviselőjével: 

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

 

Jogorvoslat 

 

                                                 
3
 A Bizottság (EU) 2018/1927 határozata (2018. december 5.) a személyes adatoknak az Európai Bizottság által 

a versenyjog területén történő kezelése tekintetében az érintettek tájékoztatására és egyes jogok korlátozására 

vonatkozó belső szabályok megállapításáról (HL L 313., 2018.12.10., 39–44. o.). 

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


 Európai Bizottság 
Versenypolitikai Főigazgatóság 

Antitröszt vonatkozású levelezés 
http://ec.europa.eu/competition/antitrust_mail.html  
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Vitás esetben kérjük, panaszával forduljon az európai adatvédelmi biztoshoz. Részletes 

tudnivalók a következő weboldalon találhatók: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB . 

 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust_mail.html
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB
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