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  IZJAVA O VARSTVU PODATKOV 

 

 

Ta izjava se nanaša na obdelavo osebnih podatkov v okviru protimonopolnih preiskav, ki jih 

izvaja Komisija. Podatki, ki se v tovrstnih preiskavah zberejo in nadalje obdelajo, vključujejo 

informacije v zvezi z določenimi ali določljivimi fizičnimi osebami, zato se za njihovo 

obdelavo uporablja Uredba (EU) 2018/1725
1
. Za obdelavo podatkov je odgovorna Enota za 

register in preglednost pri generalnem direktoratu (GD) za konkurenco, ki deluje kot 

upravljavec podatkov. 

 

          

Naziv in kontaktni podatki upravljavca: 

 

Enota R1 – Register in preglednost, GD za konkurenco   

COMP-R1-MAIL@ec.europa.eu 

 

Naziv in kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov: 

 

data-protection-officer@ec.europa.eu 

 

Za kakšne namene se zbirajo podatki? Katera je pravna podlaga za obdelavo? 

 

Namen protimonopolnih preiskav Komisije je ugotoviti, ali podjetja (in podjetniška 

združenja) ali države članice, v zvezi s katerimi se vodi preiskava, ravnajo v skladu s 

protimonopolnimi pravili iz Pogodbe (členi 101, 102 in 106 PDEU).  

 

Da bi se Komisiji omogočilo izvajanje protimonopolnih preiskav, ji je Svet z Uredbo (ES) 

št. 1/2003 podelil izvajalska pooblastila za zbiranje informacij (npr. prek javnih virov, s 

pošiljanjem zahtevkov za informacije, opravljanjem razgovorov, izvajanjem pregledov in 

preiskav znotraj posameznih panog ali prejemanjem informacij, ki jih na lastno pobudo 

predložijo podjetja ali posamezniki). Protimonopolne preiskave in vsi povezani upravni 

postopki se izvajajo v zvezi s podjetji (in združenji podjetij) ali državami članicami, in ne v 

zvezi s posamezniki. Vendar pa potrebne informacije, ki jih Komisija zbere in nadalje obdela 

v okviru svojih inšpekcijskih in preiskovalnih pooblastil, neizogibno vključujejo tudi osebne 

podatke. Osebni podatki se uporabijo samo, če so vključeni v dokumente, ki lahko 

predstavljajo dokaz, da je zadevno podjetje ali država članica kršila protimonopolna pravila. 

                                                 
1
 Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri 

obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih 

podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, 

str. 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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Če je na podlagi preiskave ugotovljena kršitev pravil konkurence, lahko Komisija zadevnim 

podjetjem naloži globo, vendar ni pristojna za nalaganje sankcij posameznikom. Prav tako 

lahko naloži posebne ukrepe, ki jih mora zadevno podjetje ali država članica izvesti za 

odpravo domnevne kršitve, ali pa se z zadevnim podjetjem ali državo članico dogovori o takih 

ukrepih.  

 

Poleg tega lahko Komisija obdela kontaktne podatke za druge združljive namene, kot so tržne 

raziskave, posvetovanja in vrednotenja internih postopkov, da bi izboljšala svojo prakso in 

tudi zakonodajo. V takih primerih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, svoje 

podatke zagotovi prostovoljno. Komisija lahko osebne podatke obdeluje tudi v izmenjavah z 

organi in organizacijami tretjih držav. 

 

 

Katere osebne podatke zbiramo? Vrste zadevnih osebnih podatkov 

 

Osebni podatki, ki se zberejo in nadalje obdelajo v okviru protimonopolnih preiskav, so 

imena, kontaktni podatki (službeni (elektronski) naslov, telefonska številka in številka 

telefaksa ter občasno tudi zasebni kontaktni podatki), položaj in funkcije fizične osebe v 

podjetju (npr. izvršni direktor, vodja trženja itd.) ter morebitne izjave in dokumenti, ki so jih 

pripravili posamezniki ali se jim pripišejo. Če se ponudijo zaveze v skladu s členom 9 Uredbe 

(ES) št. 1/2003, se lahko zbrani osebni podatki navezujejo na vlogo v poslovni dejavnosti, ki 

bo (morda) odprodana, in na podatke, ki se običajno navedejo v življenjepisu v okviru 

kandidature za imenovanje za fiduciarja (predvsem ustrezne poklicne izkušnje). 

 

 

Prejemniki in prenosi podatkov  

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov in komu se razkrijejo? 

 

Znotraj Komisije 

 

Dostop do spisov v protimonopolnih zadevah je omejen na osebje Komisije. Zbrani 

dokumenti se hranijo v elektronski obliki ter po potrebi v papirni obliki. Dostop do 

elektronskih spisov, ki so shranjeni v aplikacijah za upravljanje zadev, ima samo osebje 

Komisije. Izvirniki v papirni obliki se hranijo na za to določeni lokaciji v registru 

protimonopolnih zadev, ki je zunaj uradnega delovnega časa zaklenjen. Prav tako je vstop v 

prostore Komisije omejen. Poleg osebju iz generalnega direktorata, ki vodi preiskavo, se 

lahko nekateri podatki dajo na voljo tudi drugim službam Komisije, in sicer izključno na 

podlagi potrebe po seznanitvi, na primer v okviru posvetovanja med službami, katerega 

namen je oceniti protimonopolno zadevo. 

 

Druge institucije, organi, uradi in agencije EU  

 

Če posamezna institucija, organ, urad ali agencija EU prejme pritožbo v vednost ali zato, da 

bi nanjo podala pripombe ali mnenje, se lahko osebni podatki prenesejo tej instituciji (npr. 

pritožbe uradu OLAF, varuhu človekovih pravic ali Evropskemu nadzorniku za varstvo 

podatkov). Za te prejemnike se uporablja Uredba (EU) 2018/1725. 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust_mail.html
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Države članice in Nadzorni organ Efte 

 

Informacije iz spisa v protimonopolni zadevi se pod določenimi pogoji lahko prenesejo 

organom, pristojnim za konkurenco, in nacionalnim sodiščem v EU. Za te organe in sodišča 

se uporabljajo splošna uredba o varstvu podatkov
2
 in nacionalni izvedbeni predpisi, ki 

vsebujejo podobne obveznosti kot Uredba (EU) 2018/1725. Informacije se lahko prenesejo 

Nadzornemu organu Efte v skladu z določbami o sodelovanju iz Sporazuma EGP. 

 

Člena 12 in 28 Uredbe (ES) št. 1/2003 zagotavljata, da lahko nacionalni organi, pristojni za 

konkurenco, izmenjane informacije uporabijo samo kot dokazno sredstvo za namen uporabe 

členov 101 in 102 PDEU in v zvezi s predmetom, za katerega so bile zbrane. V skladu s 

členom 12(3) Uredbe (ES) št. 1/2003 lahko nacionalni organi informacije, ki jih je prenesla 

Komisija, uporabijo samo za odreditev denarne (ne zaporne) kazni zoper fizično osebo, če so 

bile informacije pridobljene na način, ki spoštuje enako raven varstva pravic do obrambe 

fizičnih oseb, kakor jo predvideva nacionalno pravo organa, ki informacije prejme. 

 

Obstajajo tudi dodatni zaščitni ukrepi za varstvo osebnih podatkov fizičnih oseb, kadar 

nacionalna sodišča v EU pri uporabi členov 101 in 102 PDEU zaprosijo za informacije iz 

spisa Komisije v zadevi s področja konkurence. Komisija bi načeloma morala predložiti 

dokumente iz svojega spisa, če lahko nacionalno sodišče zagotovi, da bo ustrezno varovalo 

zaupnost informacij, za katere velja Komisijina dolžnost varovanja poslovne skrivnosti (člen 

339 PDEU), in tako varovalo pravice, ki jih ta določba podeljuje fizičnim in pravnim osebam. 

Nacionalno sodišče mora podrobno opredeliti svoj zahtevek ter navesti, zakaj so dokumenti 

relevantni za nacionalni postopek in ali lahko zagotovi varstvo zahtevanih informacij (člen 

15 Uredbe (ES) št. 1/2003 in obvestilo Komisije o sodelovanju z nacionalnimi sodišči). V 

skladu s sodno prakso lahko Komisija zavrne predložitev informacij, kadar nacionalno 

sodišče ne more zagotoviti jamstev o zaupnosti ali zaradi prevladujočih razlogov, ki izhajajo 

iz potrebe po izogibanju poseganja v delovanje in neodvisnost EU. Če je potrebna odobritev 

nacionalnega pravosodnega organa, na primer za izvedbo pregledov, bo morda Komisija 

morala zadevnemu pravosodnemu organu predložiti podrobna pojasnila v zvezi s predmetom 

pregledov. Vendar pa nacionalni pravosodni organ ne sme zahtevati informacij iz spisa 

Komisije (člen 20(8) Uredbe (ES) št. 1/2003).  

 

Komisija lahko informacije prenese tudi Nadzornemu organu Efte v skladu z določbami o 

sodelovanju iz Sporazuma EGP. V skladu s členom 9 Protokola 23 k Sporazumu EGP se 

lahko takšne informacije uporabijo samo za namene postopkov na podlagi členov 53 in 54 

Sporazuma EGP ter v zvezi s predmetom, za katerega so bile zbrane. Tako kot PDEU se tudi 

Sporazum EGP uporablja samo za protimonopolne postopke zoper podjetja. 

 

 

                                                 
2
  Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 

obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES 

(Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1). 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust_mail.html
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Izmenjave z organi in organizacijami tretjih držav 

 

Komisija lahko izmenja informacije z organi tretjih držav ter je s številnimi tretjimi državami 

sklenila mednarodne sporazume in instrumente v zvezi z izvajanjem zakonodaje o 

konkurenci. Te informacije lahko občasno vključujejo tudi osebne podatke. Izmenjave 

informacij, ki vsebujejo osebne podatke, s švicarskimi organi, pristojnimi za konkurenco, 

potekajo v okviru sporazuma o sodelovanju 2. generacije, ki je v veljavi od leta 2014, 

Komisija pa se za prenos takih informacij opira na sklep o ustreznosti. Kar zadeva druge 

jurisdikcije, mora Komisija, če ni sprejela sklepa o ustreznosti, pred prenosom osebnih 

podatkov zagotoviti ustrezne zaščitne ukrepe, ali pa se mednarodni prenos lahko izvede, kadar 

je to potrebno „zaradi pomembnih razlogov javnega interesa“. 

 

Dostop do spisa 

 

V kontekstu pravic do obrambe lahko podjetja/stranke, ki so vpletene v domnevno kršitev 

pravil konkurence (na splošno so to naslovniki obvestila o nasprotovanju oz. v nekaterih 

primerih pritožnik), in njihovi zastopniki pridobijo dostop do spisa (razen do zaupnih 

informacij in poslovnih skrivnosti) v skladu s postopkom in zaščitnimi ukrepi, ki so določeni 

v protimonopolni zakonodaji. Dokumenti, pridobljeni v okviru postopka „dostopa do spisa“, 

se lahko uporabijo samo za namene uporabe člena 101 ali 102 PDEU. 

 

V skladu z Izvedbeno uredbo (ES) št. 773/2004 ima lahko pritožnik kot udeleženec v 

postopku dostop do nezaupne različice obvestila o nasprotovanju (člen 6) in do dokumentov, 

na katerih temelji začasna presoja Komisije, da bi bilo treba pritožbo zavrniti (člen 8), ter ima 

pravico biti obveščen o razlogih za zavrnitev njegove pritožbe (členi 7 do 9). 

 

Svetovalci 

 

Za nekatere namene posvetovanja in vrednotenja zaradi povečanja učinkovitosti postopkov 

Komisije se lahko kontaktni podatki posameznikov prenesejo izvajalcem, ki so zavezani 

spoštovati enake standarde varstva podatkov in zaupnosti, kot veljajo za institucije. 

 

 

Kako varujemo vaše osebne podatke? 

 

V skladu s členom 28(1) Uredbe (ES) št. 1/2003 se zbrane informacije uporabijo samo za 

namen, za katerega so bile pridobljene. V merodajnih uredbah so navedena konkretna 

sredstva za izvrševanje, ki so Komisiji na voljo v tem kontekstu (npr. možnost pošiljanja 

pisnih zahtevkov za informacije, izvajanja pregledov in opravljanja razgovorov), ter določeni 

veljavni postopki in pogoji. 

 

Uredba (ES) št. 1/2003 in njena izvedbena uredba (ES) št. 773/2004 ter sodna praksa Sodišča 

Evropske unije določajo jasne omejitve preiskovalnih pooblastil Komisije. Na primer, pri 

pregledih, ki se izvajajo v protimonopolnih zadevah, lahko inšpektorji od podjetij vzamejo le 

kopije dokumentov, ki so relevantni za potrebe njihove preiskave, tj. dokumentov, ki spadajo 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust_mail.html
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v področje, opredeljeno s sklepom o pregledu (ali pooblastilom za pregled). Ta omejitev velja 

za papirne in za elektronske dokumente. 

 

Poleg tega se informacije, za katere velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti, ne smejo 

razkriti. Kadar pooblaščenci za zaslišanje v okviru svojih pooblastil za odločanje odločajo o 

razkritju informacij o fizičnih osebah, morajo upoštevati tudi Uredbo (EU) 2018/1725. Kadar 

je zaradi uravnoteženja interesov potrebno razkriti informacije, ki jih tretje osebe obravnavajo 

kot zaupne, se uporabljajo posebni postopki, s katerim se te tretje osebe zaščitijo. 

 

Z različnimi predpisi o konkurenci je zagotovljeno tudi, da se vsi podatki zbirajo za določene, 

izrecne in zakonite namene. Podatki se lahko zberejo in nadalje obdelajo samo za namene 

uporabe protimonopolnih pravil EU in v zvezi s predmetom, za katerega so bili zbrani. 

 

 

Kako lahko preverite točnost svojih osebnih podatkov in jih po potrebi popravite? 

  

Če bi se posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, podelila pravica do dostopa do 

teh podatkov v spisu Komisije ali do njihovega izbrisa, bi to oviralo naloge spremljanja in 

inšpekcijske naloge Komisije pri izvajanju konkurenčnega prava, ki pa so potrebne za zaščito 

pomembnih gospodarskih ali finančnih interesov Evropske unije (tj. pravilnega delovanja 

konkurenčnih trgov). V teh primerih se zato uporablja možnost omejitev na podlagi člena 25 

Uredbe (EU) 2018/1725 in Komisija je take omejitve podrobno opredelila v internih pravilih, 

določenih v Sklepu Komisije (EU) 2018/1927 z dne 5. decembra 2018
3
. Vendar lahko 

posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, na naslov elektronskega poštnega 

predala, navedenega v izjavi o varstvu osebnih podatkov, pošlje zahtevo za omejitev obdelave 

ali za izbris svojih podatkov, ki so bili domnevno nezakonito obdelani. 

 

Kako dolgo Komisija hrani vaše osebne podatke? 

 

Komisija hrani spise v zadevah s področja konkurence do zaključka zadeve, saj je to potrebno 

za učinkovit upravni postopek. Elektronski spis se zapre v aplikaciji za upravljanje zadev. 

Dokumenti in metapodatki zadeve ostanejo dostopni osebju Komisije, vendar iskanje po 

celotnem besedilu (z uporabo ločenega orodja) po dveh letih od zaključka zadeve ni več 

mogoče. Odgovori, ki se Komisiji predložijo v okviru aplikacije za elektronske vprašalnike 

(„eQuestionnaire“), se v aplikaciji hranijo določeno obdobje: (i) kontaktni podatki se hranijo 

eno leto po zaključku zadeve, (ii) drugi odgovori pa se hranijo 5 let po zaključku zadeve. 

 

Po zaključku zadeve se spis pošlje v zgodovinske arhive Komisije. To je potrebno za 

izpolnitev splošne obveznosti Komisije, da hrani dokumente, ki jih je pridobila pri izvajanju 

                                                 
3
 Sklep Komisije (EU) 2018/1927 z dne 5. decembra 2018 o določitvi notranjih pravil glede obdelave osebnih 

podatkov s strani Evropske komisije na področju konkurence v zvezi z zagotavljanjem informacij 

posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, in omejevanjem nekaterih pravic (UL L 313, 10.12.2018, 

str. 39). 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust_mail.html
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svojih dolžnosti in ki se nanašajo na dejavnosti EU. Gre za širši okvir Komisijine politike 

glede arhiviranja. 

 

Osebni podatki, ki se obdelajo v okviru posvetovanj, vrednotenj in drugih vrst povratnih 

informacij v zvezi z dejavnostmi Komisije, se hranijo toliko časa, kolikor je potrebno, da 

lahko Komisija zainteresirane strani kontaktira za pridobitev povratnih informacij.  Za vsako 

posamezno posvetovanje, vrednotenje ali drugo vrsto povratnih informacij obdobje hrambe 

pri izvajalcu ne presega 6 mesecev od datuma, ko je izvajalec Komisiji predložil končno 

poročilo oz. končni produkt ali ko je pogodba med izvajalcem in Komisijo prenehala veljati.  

 

Kontaktni podatki 

 

Če imate kakršno koli vprašanje ali zahtevo v zvezi s predloženimi informacijami ali v zvezi s 

svojimi pravicami, lahko pošljete elektronsko sporočilo koordinatorju za varstvo podatkov pri 

GD za konkurenco v poštni predal comp-data-protection@ec.europa.eu ali pooblaščeni osebi 

za varstvo podatkov pri Evropski komisiji v poštni predal data-protection-

officer@ec.europa.eu. 

 

Pritožba 

 

V primeru spora lahko pritožbo naslovite na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Vse 

podrobnosti so na voljo na spletni strani http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB. 

 

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