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  PAZIŅOJUMS PAR PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU 

 

 

Šis paziņojums attiecas uz personas datu apstrādi saistībā ar Komisijas veiktām pretmonopola 

izmeklēšanām. Dati, kurus vāc un turpmāk apstrādā šādās izmeklēšanās, ietver informāciju 

par identificētām vai identificējamām fiziskām personām, un uz šādu datu apstrādi attiecas 

Regula (ES) Nr. 2018/1725
1
. Par datu apstrādi atbild Konkurences ģenerāldirektorāta 

Lietvedības un pārredzamības nodaļa, kas darbojas kā pārzinis. 

 

          

Pārziņa vārds, uzvārds un kontaktinformācija: 

 

R1 nodaļa – Lietvedība un pārredzamība, Konkurences ģenerāldirektorāts   

COMP-R1-MAIL@ec.europa.eu 

 

Datu aizsardzības inspektora vārds, uzvārds un kontaktinformācija: 

 

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

 

Kāds ir datu vākšanas mērķis? Kāds ir datu apstrādes juridiskais pamats? 

 

Komisijas pretmonopola izmeklēšanas mērķis ir noteikt, vai uzņēmums(-i) (un uzņēmumu 

apvienības) vai dalībvalstis, uz kurām attiecas izmeklēšana, rīkojas saskaņā ar Līguma 

pretmonopola noteikumiem (LESD 101., 102. un 106. pants).  

 

Lai Komisija varētu veikt pretmonopola izmeklēšanu, Padome ar Regulu (EK) Nr. 1/2003 

(“Regula 1/2003”) piešķīra Komisijai izpildes pilnvaras informācijas vākšanai (piemēram, 

izmantojot publiskus avotus, nosūtot informācijas pieprasījumus, pieņemot paziņojumus, 

veicot pārbaudes un nozares pētījumus vai saņemot uzņēmumu vai privātpersonu brīvprātīgi 

sniegtus datus). Pretmonopola izmeklēšanas un visas saistītās administratīvās procedūras būs 

vērstas uz uzņēmumiem (un uzņēmumu apvienībām) vai dalībvalstīm, nevis privātpersonām. 

Tomēr nepieciešamā informācija, ko Komisija vāc un turpmāk apstrādā saskaņā ar savām 

pārbaudes un izmeklēšanas pilnvarām, neizbēgami ietver personas datus. Personas datus 

izmanto tikai tik lielā mērā, ciktāl tie ir iekļauti dokumentos, kas var būt pierādījumi tam, ka 

attiecīgais(-ie) uzņēmums(-i) vai dalībvalstis ir pārkāpuši pretmonopola noteikumus. 

Izmeklēšanas rezultātā un ja ir konstatēts, ka ir pārkāpti konkurences noteikumi, Komisija var 

                                                 
1
 Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regula (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību 

attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu 

apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39.-

98. lpp.). 

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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uzlikt naudas sodu attiecīgajiem uzņēmumiem, bet tai nav pilnvaru piemērot jebkādas 

sankcijas fiziskām personām. Tā var arī noteikt konkrētus tiesiskās aizsardzības līdzekļus vai 

piekrist tiem, kas attiecīgajam uzņēmumam vai dalībvalstij ir jāīsteno, lai izbeigtu iespējamo 

pārkāpumu.  

 

Turklāt Komisija var apstrādāt kontaktinformāciju citiem atbilstīgiem nolūkiem, piemēram, 

veicot tirgus izpēti, sniedzot konsultācijas un izvērtējot savas procedūras, lai uzlabotu savu 

praksi un tiesību aktus. Šādos gadījumos datu subjekti informāciju sniedz brīvprātīgi. 

Komisija var arī apstrādāt personas datus apmaiņā ar trešo valstu iestādēm un organizācijām. 

 

 

Kādus personas datus mēs vācam? Attiecīgo personas datu kategorijas 

 

Personas dati, kas tiek vākti un turpmāk apstrādāti saistībā ar pretmonopola izmeklēšanām, 

ietver vārdus, uzvārdus, kontaktinformāciju (darba (e-pasta) adresi, tālruņa un faksa numuru 

un dažkārt arī privātu kontaktinformāciju), fiziskās personas amatu un pienākumus uzņēmumā 

(piemēram, izpilddirektors, tirdzniecības vadītājs u. c.) un, iespējams, paziņojumus vai 

ierakstus, kurus veikušas konkrētās personas vai kuri tām tiek piedēvēti. Ja ir paredzētas 

saistības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. pantu, savāktie personas dati var ietvert 

funkciju (potenciāli) atsavināmā uzņēmumā, kā arī datus, ko parasti iekļauj dzīves aprakstā 

(CV) saistībā ar pieteikumu pilnvarotās personas amatam (galvenokārt attiecīgā profesionālā 

pieredze). 

 

 

Saņēmēji un nosūtīšana  

Kam ir pieejami jūsu personas dati un kam tos izpauž? 

 

Komisijā 

 

Pretmonopola lietu materiāli ir pieejami tikai Komisijas darbiniekiem. Savāktie dokumenti 

tiek glabāti elektroniski un attiecīgā gadījumā papīra formātā. Elektroniskās datnes, kuras 

glabā lietu pārvaldības lietotnēs, ir pieejamas tikai Komisijas darbiniekiem. Oriģinālos papīra 

dokumentus glabā pretmonopola reģistrā konkrētā vietā, kas ārpus darba laika ir slēgta. 

Turklāt iekļūšana Komisijas telpās ir ierobežota. Konkrētus datus var darīt pieejamus ne tikai 

par izmeklēšanu atbildīgā ģenerāldirektorāta darbiniekiem, bet arī citiem Komisijas 

dienestiem, pamatojoties tikai uz vajadzību pēc informācijas, piemēram, starpdienestu 

konsultāciju kontekstā, ar mērķi izvērtēt pretmonopola lietu. 

 

Citās ES iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās  

 

Ja sūdzība ir nosūtīta ES iestādei, lai iegūtu informāciju, piezīmes vai atzinumu, personas 

datus var nosūtīt minētajai iestādei, struktūrai, birojam vai aģentūrai (piemēram, sūdzības 

OLAF, ombudam vai EDAU). Uz šiem saņēmējiem attiecas Regula (ES) 2018/1725. 

 

Dalībvalstīs un EBTA Uzraudzības iestādē 

 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust_mail.html
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Pretmonopola lietas materiālos ietvertās informācijas nosūtīšana konkurences iestādēm 

Eiropas Savienībā un valstu tiesām Eiropas Savienībā ir iespējama, ievērojot konkrētus 

nosacījumus. Gan uz konkurences iestādēm, gan uz valstu tiesām attiecas VDAR
2
 un valstu 

īstenošanas noteikumi, kas ietver līdzīgus pienākumus tiem, kas noteikti Regulā (ES) 

2018/1725. Informācijas nosūtīšana EBTA Uzraudzības iestādei ir iespējama saskaņā ar EEZ 

līguma sadarbības noteikumiem. 

 

Regulas Nr. 1/2003 12. un 28. pantā ir garantēts, ka informācijas apmaiņu var izmantot tikai 

valstu konkurences iestādes kā pierādījumu LESD 101. un 102. panta piemērošanai attiecībā 

uz priekšmetu, par kuru tā tika vākta. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 12. panta 3. punktu 

Komisijas nosūtīto informāciju valsts iestādes var izmantot tikai tam, lai noteiktu finansiālas 

sankcijas (nevis apcietinājumu) attiecībā uz fiziskām personām, ja tā ir iegūta tādā veidā, ka 

tiek ievērots tāds pats fizisko personu tiesību aizsardzības līmenis, kāds paredzēts saņēmējas 

iestādes valsts noteikumos. 

 

Pastāv arī papildu drošības pasākumi attiecībā uz fizisku personu personas datu aizsardzību, ja 

valstu tiesas ES, piemērojot LESD 101. un 102. pantu, pieprasa informāciju no Komisijas 

konkurences lietas materiāliem. Principā Komisijai būtu jāsagatavo dokumenti no lietas 

materiāliem, ja valsts tiesa var nodrošināt pienācīgu tās informācijas konfidencialitātes 

aizsardzību, uz kuru attiecas Komisijas pienākums glabāt dienesta noslēpumu (LESD 

339. pants), un tādējādi aizstāvēt tiesības, ko šis noteikums piešķir fiziskām un juridiskām 

personām. Valsts tiesai ir jākonkretizē savs pieprasījums un jānorāda, kāpēc šie dokumenti 

attiecas uz valsts tiesvedību un vai tā spēj garantēt pieprasītās informācijas aizsardzību 

(Regulas (EK) Nr. 1/2003 15. pants un Komisijas paziņojums par sadarbību ar valstu tiesām). 

Saskaņā ar judikatūru Komisija var atteikties sniegt informāciju, ja valsts tiesa nespēj sniegt 

konfidencialitātes garantijas vai ja pastāv sevišķi svarīgi iemesli saistībā ar vajadzību 

izvairīties no iejaukšanās ES darbībā un neatkarībā. Ja valsts tiesu iestāžu atļaujas ir 

nepieciešamas, piemēram, pārbaužu veikšanai, Komisijai, iespējams, ir jāsniedz attiecīgajai 

tiesu iestādei sīki paskaidrojumi par pārbaužu priekšmetu. Tomēr valsts tiesu iestāde nedrīkst 

pieprasīt, lai tai sniedz informāciju, kas ir Komisijas lietas materiālos (Regulas (EK) 

Nr. 1/2003 20. panta 8. punkts).  

 

Komisija var arī nosūtīt informāciju EBTA Uzraudzības iestādei saskaņā ar EEZ līguma 

sadarbības noteikumiem. Saskaņā ar EEZ līguma 23. protokola 9. pantu šādu informāciju var 

izmantot tikai EEZ līguma 53. un 54. pantā paredzēto procedūru vajadzībām un attiecībā uz 

priekšmetu, par kuru tā vākta. Tāpat kā LESD, EEZ līgums attiecas tikai uz pretmonopola 

procedūru pret uzņēmumiem. 

 

Apmaiņa ar trešo valstu iestādēm un organizācijām 

 

                                                 
2
  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 

(Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1.-88. lpp.). 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust_mail.html
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Komisija var apmainīties ar informāciju ar trešo valstu iestādēm, un tā ir ar vairākām trešām 

valstīm noslēgusi dažādus starptautiskus nolīgumus un instrumentus, kas attiecas uz 

konkurences tiesību aktu izpildi. Dažkārt šajā informatīvajā materiālā var būt iekļauti 

personas dati. Lai šādu informāciju nosūtītu, Komisija paļaujas, ka: tiek veikta atbilstīga 

personas datus ietverošas informācijas apmaiņa ar Šveices konkurences iestādēm, kas notiek 

saskaņā ar 2. paaudzes sadarbības nolīgumu, kas ir spēkā kopš 2014. gada. Attiecībā uz citām 

jurisdikcijām – ja atbilstības nav, Komisijai ir jānodrošina piemēroti drošības pasākumi pirms 

personas datu nosūtīšanas, vai arī starptautiska datu nosūtīšana var notikt, ja tas ir 

nepieciešams “svarīgu iemeslu dēļ sabiedrības interesēs”. 

 

Piekļuve lietas materiāliem 

 

Saistībā ar tiesībām uz aizstāvību uzņēmumiem/personām, kas iesaistītas iespējamā 

konkurences noteikumu pārkāpumā (parasti paziņojuma par iebildumiem adresātiem vai 

atsevišķos gadījumos sūdzības iesniedzējam) un to pārstāvjiem var būt piekļuve lietas 

materiāliem (izņemot konfidenciālu informāciju un komercnoslēpumus) saskaņā ar procedūru 

un drošības pasākumiem, kas paredzēti pretmonopola tiesību aktos. Dokumentus, kas iegūti, 

izmantojot “piekļuvi lietas materiāliem”, var izmantot tikai LESD 101. vai 102. panta 

piemērošanas nolūkā. 

 

Saskaņā ar Īstenošanas regulu (EK) Nr. 773/2004 sūdzības iesniedzējam, iesaistoties 

tiesvedībā, var būt pieejama arī paziņojuma par iebildumiem nekonfidenciālā versija 

(6. pants) un dokumenti, uz kuriem Komisija pamato savu pagaidu novērtējumu par tās 

nodomu noraidīt sūdzību (8. pants), un tam ir tiesības saņemt informāciju par sūdzības 

noraidīšanas iemesliem (7.–9. pants). 

 

Konsultanti 

 

Konsultāciju un novērtēšanas nolūkā ar mērķi uzlabot Komisijas procedūru efektivitāti 

personu kontaktinformāciju var nosūtīt līgumslēdzējiem, kuriem būs jāievēro tādi paši datu 

aizsardzības un konfidencialitātes standarti kā iestādēm. 

 

 

Kā mēs aizsargājam un glabājam jūsu personas datus? 

 

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 28. panta 1. punktu informāciju, kas savākta [...] izmanto 

tikai nolūkā, kādā tā iegūta. Spēkā esošajās regulās ir uzskaitīti konkrēti Komisijas izpildes 

mehānismi šajā jomā (piemēram, iespēja nosūtīt rakstiskus informācijas pieprasījumus, veikt 

pārbaudes un intervijas) un izklāstītas piemērojamās procedūras un nosacījumi. 

 

Regulā (EK) Nr. 1/2003 un tās Īstenošanas regulā (EK) Nr. 773/2004, kā arī ES Tiesas 

judikatūrā ir skaidri noteikti Komisijas izmeklēšanas pilnvaru ierobežojumi. Pārbaudēs, ko 

veic, piemēram, pretmonopola lietās, inspektori drīkst no uzņēmumiem iegūt tikai to 

dokumentu kopijas, kas ir būtiskas to izmeklēšanai, t. i., tādu dokumentu kopijas, uz kuriem 

attiecas pārbaudes lēmums (vai pilnvaras). Šis ierobežojums attiecas ne tikai uz papīra 

dokumentiem, bet arī uz elektroniskiem dokumentiem. 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust_mail.html
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Turklāt nevar izpaust informāciju, uz kuru attiecas pienākums ievērot dienesta noslēpumu. 

Pieņemot lēmumu izpaust informāciju par fiziskām personām atbilstoši savām lēmumu 

pieņemšanas pilnvarām, uzklausīšanas amatpersonām ir jāņem vērā arī Regula (ES) 

2018/1725. Pastāv īpašas procedūras, kas aizsargā ieinteresētās trešās personas, ja interešu 

līdzsvarošana prasa tādas informācijas izpaušanu, ko minētās personas uzskata par 

konfidenciālu. 

 

Dažādie konkurences noteikumi garantē arī to, ka visi dati tiek vākti konkrētiem, precīzi 

formulētiem un likumīgiem mērķiem. Datus var vākt un apstrādāt tikai ES pretmonopola 

noteikumu piemērošanas nolūkā un attiecībā uz priekšmetu, par kuru tie tika vākti. 

 

 

Kā jūs varat pārbaudīt savu personas datu pareizību un vajadzības gadījumā tos labot? 

  

Ja datu subjektiem piešķirtu tiesības piekļūt saviem Komisijas lietas materiālos ietvertajiem 

datiem vai tos dzēst, tiktu kavēti Komisijas uzraudzības un pārbaudes uzdevumi, panākot 

konkurences tiesību aktu izpildi, kas ir nepieciešami, lai aizsargātu Eiropas Savienības 

nozīmīgas ekonomikas vai finanšu intereses (t. i., konkurētspējīgu tirgu pienācīgu darbību). 

Šādos gadījumos piemēro Regulas (ES) 2018/1725 25. pantā noteiktos ierobežojumus, un 

Komisija ir noteikusi šādus ierobežojumus iekšējos noteikumos, kas paredzēti Komisijas 

2018. gada 5. decembra Lēmumā 2018/1927/ES
3
. Tomēr datu subjektam būs iespēja nosūtīt 

uz e-pasta adresi, kas minēta paziņojumā par personas datu aizsardzību, lūgumu ierobežot 

viņa/viņas datu apstrādi vai dzēst datus, kas, iespējams, ir tikuši apstrādāti nelikumīgi. 

 

Cik ilgi Komisija glabā jūsu personas datus? 

 

Komisija glabā konkurences lietas materiālus līdz lietas slēgšanai, kas nepieciešams pareizai 

administratīvajai procedūrai. Elektroniskā datne tiek slēgta lietu pārvaldības lietotnē. Lai gan 

dokumenti un lietu metadati joprojām ir pieejami Komisijas darbiniekiem, pilna teksta 

meklējumi (izmantojot atsevišķu rīku) vairs nav pieejami divus gadus pēc lietas slēgšanas. 

Atbildes, kas sniegtas Komisijai, izmantojot elektroniskās anketas lietotni (eQuestionnaire), 

uz noteiktu laiku tiek šādi uzglabātas lietotnē: i) attiecībā uz kontaktinformāciju – vienu gadu 

pēc lietas slēgšanas un ii) attiecībā uz citām atbildēm – piecus gadus pēc lietas slēgšanas. 

 

Pēc lietas slēgšanas lietas materiālus nosūta Komisijas vēstures arhīviem. Tas ir nepieciešams, 

lai izpildītu Komisijas vispārējo pienākumu saglabāt dokumentus, kurus tā ir ieguvusi, pildot 

savus pienākumus, un kuri attiecas uz ES darbībām. Tas būtu jāskata Komisijas arhivēšanas 

politikas plašākā kontekstā. 

 

                                                 
3
 Komisijas Lēmums (ES) 2018/1927 (2018. gada 5. decembris), ar kuru nosaka iekšējos noteikumus par 

personas datu apstrādi, ko Eiropas Komisija konkurences jomā veic saistībā ar informācijas sniegšanu datu 

subjektiem un dažu tiesību ierobežošanu (OV L 313, 10.12.2018., 39.-44. lpp.). 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust_mail.html
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Personas dati, ko apstrādā saistībā ar apspriedēm, novērtējumiem un cita veida atsauksmēm 

par Komisijas darbībām, tiks glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai atsauksmju saņemšanas 

nolūkā varētu sazināties ar ieinteresētajām personām.  Katras konkrētās konsultācijas, 

novērtēšanas vai cita veida atsauksmes gadījumā glabāšanas periods līgumslēdzējam 

nepārsniedz sešus mēnešus no dienas, kad līgumslēdzējs iesniedza Komisijai galīgo 

ziņojumu/rezultātu vai kad līgums starp līgumslēdzēju un Komisiju ir citādi beidzies.  

 

Kontaktinformācija 

 

Ja Jums ir kāds jautājums vai pieprasījums attiecībā uz iesniegto informāciju vai jūsu 

tiesībām, lūdzam sazināties ar Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta datu 

aizsardzības koordinatoru, nosūtot e-pasta ziņojumu uz šādu e-pasta adresi: comp-data-

protection@ec.europa.eu vai sazināties ar Komisijas datu aizsardzības inspektoru, nosūtot e-

pasta vēstuli uz adresi data-protection-officer@ec.europa.eu. 

 

Sūdzības 

 

Domstarpību gadījumā sūdzības var iesniegt Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam. Sīkāku 

informāciju var atrast tīmekļa vietnē http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB. 

 

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