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  MEDDELANDE OM SKYDD AV PERSONUPPGIFTER 

 

 

Det här meddelandet gäller behandlingen av personuppgifter inom ramen för kommissionens 

antitrustutredningar. Uppgifterna som samlas in och behandlas under sådana utredningar 

innefattar information om identifierade eller identifierbara fysiska personer, och behandlingen 

av dessa uppgifter omfattas av förordning (EU) 2018/1725
1
. Enheten Registrator och insyn 

vid GD Konkurrens ansvarar för behandlingen och fungerar som personuppgiftsansvarig. 

 

          

Den personuppgiftsansvariges namn och kontaktuppgifter: 

 

Enhet R1 – Registrator och insyn, GD Konkurrens   

COMP-R1-MAIL@ec.europa.eu 

 

Dataskyddsombudets namn och kontaktuppgifter: 

 

data-protection-officer@ec.europa.eu 

 

Vad är ändamålet med uppgiftsinsamlandet? Vilken är den rättsliga grunden för 

behandlingen? 

 

Syftet med kommissionens antitrustutredning är att fastställa huruvida det eller de företag 

(och företagssammanslutningar) eller de medlemsstater som omfattas av utredningen handlar i 

överensstämmelse med antitrustreglerna i fördraget (artiklarna 101, 102 och 106 i EUF-

fördraget).  

 

För att göra det möjligt för kommissionen att genomföra antitrustutredningar har rådet, genom 

förordning (EG) nr 1/2003 (nedan kallad förordning 1/2003), gett kommissionen 

verkställighetsbefogenheter att samla in information (t.ex. via offentliga källor, genom att 

skicka begäranden om upplysningar, inhämta redogörelser, genomföra inspektioner och 

branschutredningar eller genom att ta emot frivilliga inlagor från företag eller enskilda). 

Företag (och företagssammanslutningar) eller medlemsstater kan bli föremål för 

antitrustutredningar och eventuella relaterade administrativa förfaranden, inte enskilda 

individer. Nödvändiga uppgifter som samlas in och behandlas av kommissionen med stöd av 

dess inspektions- och undersökningsbefogenheter inbegriper dock oundvikligen 

                                                 
1
 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska 

personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och 

byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och 

beslut nr 1247/2002/EG, EUT 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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personuppgifter. Kommissionen använder personuppgifter bara i den utsträckning som de 

förekommer i handlingar som kan utgöra bevis på att företag eller medlemsstater har gjort sig 

skyldiga till överträdelser av antitrustreglerna. Kommissionen kan till följd av utredningen, 

och när en överträdelse av konkurrensreglerna har konstaterats, ålägga de berörda företagen 

böter, men den saknar behörighet att ålägga enskilda personer några påföljder. För att få en 

påstådd överträdelse att upphöra kan kommissionen även ålägga eller godkänna särskilda 

korrigerande åtgärder som ska genomföras av det berörda företaget eller den berörda 

medlemsstaten.  

 

Kommissionen kan dessutom behandla kontaktuppgifter för andra jämförbara syften, såsom 

att genomföra marknadsundersökningar, samråd och utvärderingar av förfaranden, för att 

förbättra sin praxis och lagstiftning. Vid sådana tillfällen tillhandahåller den registrerade 

uppgifter på frivillig basis. Kommissionen får också behandla personuppgifter i samband med 

informationsutbyte med organisationer och myndigheter i tredjeländer. 

 

 

Vilka personuppgifter samlar vi in? De kategorier av personuppgifter som behandlingen 

gäller 

 

De personuppgifter som samlas in och behandlas inom ramen för antitrustutredningar 

omfattar namn, kontaktuppgifter (adress, e-postadress, telefon- och faxnummer till arbetet och 

ibland även privata kontaktuppgifter), den fysiska personens befattning och arbetsuppgifter 

inom ett företag (t.ex. vd eller marknadsföringschef) samt eventuella redogörelser eller 

uppgifter som har lämnats av eller tillskrivs enskilda. Om åtaganden planeras i enlighet med 

artikel 9 i förordning 1/2003 kan de personuppgifter som samlas in även inbegripa personens 

roll inom den affärsverksamhet som (eventuellt) ska avyttras, samt uppgifter som vanligtvis 

lämnas i en meritförteckning i samband med en ansökan om att bli förvaltare (främst relevant 

yrkeserfarenhet). 

 

 

Mottagare och överföringar  

Vem har tillgång till personuppgifterna och vem får se dem? 

 

Inom kommissionen 

 

Det är bara kommissionens personal som har tillgång till handlingar i antitrustärenden. 

Insamlade handlingar lagras elektroniskt och, i förekommande fall, i pappersformat. 

Tillgången till de elektroniska handlingar som lagras i ärendehanteringsapplikationerna är 

begränsad till kommissionens personal. Pappershandlingar i original förvaras vid 

registreringsenheten för antitrustärenden, på en särskild plats som hålls låst utanför kontorstid. 

Dessutom är tillträdet till kommissionens lokaler begränsat. Förutom anställda vid det 

generaldirektorat som ansvarar för utredningen kan även andra av kommissionens avdelningar 

få tillgång till vissa uppgifter, på grundval av behovsenlig behörighet, t.ex. vid samråd mellan 

avdelningarna, för att bedöma antitrustärendet. 

 

Andra EU-institutioner, organ, kontor och byråer  

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


 Europeiska kommissionen 
Generaldirektoratet för konkurrens 

Korrespondens i antitrustärenden 
http://ec.europa.eu/competition/antitrust_mail.html  

 
 

 3 

 

När ett klagomål skickas till en EU-institution för upplysningar, kommentarer eller ett 

yttrande kan personuppgifter samtidigt överföras till institutionen, organet, kontoret eller 

byrån i fråga (t.ex. klagomål till Olaf, Europeiska ombudsmannen eller Europeiska 

datatillsynsmannen). Dessa mottagare omfattas av förordning (EU) 2018/1725. 

 

Medlemsstater och Eftas övervakningsmyndighet 

 

Under vissa omständigheter får uppgifter i antitrustärenden överföras till 

konkurrensmyndigheter och nationella domstolar inom EU. Båda omfattas av 

dataskyddsförordningen
2
 och nationella genomförandeförordningar som innehåller liknande 

skyldigheter som förordning (EU) 2018/1725. Enligt samarbetsbestämmelserna i EES-avtalet 

kan information även överföras till Eftas övervakningsmyndighet. 

 

I artiklarna 12 och 28 i förordning 1/2003 fastställs att information som utbyts endast kan 

användas som bevisning av nationella konkurrensmyndigheter för att tillämpa artiklarna 101 

och 102 i EUF-fördraget beträffande den sakfråga för vilken den inhämtades. Enligt artikel 

12.3 i förordning 1/2003 kan information som översänds av kommissionen endast användas 

av nationella myndigheter för att ålägga fysiska personer böter (inte frihetsstraff) om den har 

inhämtats på ett sätt som respekterar samma nivå av skydd av fysiska personers rätt till 

försvar som föreskrivs enligt de nationella bestämmelser som gäller för den mottagande 

myndigheten. 

 

Det finns också ytterligare åtgärder på plats för att skydda fysiska personers personuppgifter 

när nationella domstolar inom EU, vid tillämpning av artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget, 

begär att få tillgång till uppgifter i kommissionens handlingar i ett konkurrensärende. I princip 

ska kommissionen lämna ut handlingar i ärendet om den nationella domstolen kan säkerställa 

lämpligt sekretesskydd för den information som omfattas av kommissionens tystnadsplikt 

(artikel 339 i EUF-fördraget) och på så vis upprätthålla de rättigheter som bestämmelsen ger 

fysiska och juridiska personer. Den nationella domstolen måste precisera sin begäran och 

ange varför handlingarna skulle vara av betydelse för det nationella förfarandet samt huruvida 

den kan garantera skyddet av den begärda informationen (artikel 15 i förordning 1/2003 och 

kommissionens tillkännagivande om samarbete med nationella domstolar). Enligt rättspraxis 

får kommissionen vägra att lämna upplysningar om den nationella domstolen inte kan 

tillhandahålla konfidentialitetsgarantier eller av tvingande skäl med hänsyn till behovet att 

undvika inblandning i EU:s verksamhet och oberoende. Om kommissionen behöver tillstånd 

från nationella rättsliga myndigheter, för att t.ex. genomföra inspektioner, kan den behöva ge 

närmare förklaringar till respektive rättsliga myndighet om föremålet för inspektionen. Den 

nationella rättsliga myndigheten får dock inte begära att få tillgång till uppgifter i 

kommissionens handlingar i ärendet (artikel 20.8 i förordning 1/2003).  

                                                 
2
  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 

personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om 

upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), EUT L 119, 4.5.2016, s. 1. 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust_mail.html
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Kommissionen kan även enligt samarbetsbestämmelserna i EES-avtalet överföra information 

till Eftas övervakningsmyndighet. Enligt artikel 9 i protokoll 23 till EES-avtalet kan sådan 

information endast användas för förfaranden enligt artiklarna 53 och 54 i EES-avtalet och 

beträffande den sakfråga för vilken den inhämtades. Precis som EUF-fördraget gäller EES-

avtalet bara antitrustförfaranden mot företag. 

 

Informationsutbyte med organisationer och myndigheter i tredjeländer 

 

Kommissionen får utbyta information med myndigheter i tredjeländer, och har ingått ett antal 

internationella avtal och upprättat flera instrument med en rad tredjeländer gällande 

tillämpningen av konkurrenslagstiftningen. Ibland kan personuppgifter ingå i det 

informationsmaterialet. För att överföra sådan information förlitar sig kommissionen på en 

adekvat skyddsnivå för informationsutbyten (som inbegriper personuppgifter) med de 

schweiziska konkurrensmyndigheterna, vilka sker inom ramen för andra generationens 

samarbetsavtal som varit i kraft sedan 2014. Om det inte föreligger något beslut om adekvat 

skyddsnivå måste kommissionen, när det gäller andra jurisdiktioner, säkerställa att lämpliga 

skyddsåtgärder har vidtagits innan personuppgifter överförs, eller göra internationella 

överföringar av information när det är nödvändigt av viktiga skäl som rör allmänintresset. 

 

Tillgång till handlingarna i ärendet 

 

Inom ramen för rätten till försvar kan berörda företag/parter i en påstådd överträdelse av 

konkurrensreglerna (vanligtvis mottagarna av meddelandet om invändningar eller i vissa fall 

klaganden) och deras företrädare få tillgång till handlingarna i ärendet (förutom konfidentiell 

information och affärshemligheter) i enlighet med det förfarande och de garantier som 

föreskrivs i antitrustlagstiftningen. Dokument som erhålls genom förfarandet för ”tillgång till 

handlingarna i ärendet” får endast användas i syfte att tillämpa artikel 101 eller 102 i EUF-

fördraget. 

 

Enligt genomförandeförordning (EG) nr 773/2004 kan även klaganden, genom sin medverkan 

i förfarandet, få tillgång till den icke-konfidentiella versionen av meddelandet om 

invändningar (artikel 6) och de handlingar på vilka kommissionen bygger sin preliminära 

bedömning att avvisa klagomålet (artikel 8), och klaganden har samtidigt rätt att få 

information om skälen till att klagomålet avvisas (artiklarna 7–9). 

 

Konsulter 

 

För vissa samråds- och utvärderingsändamål i syfte att öka effektiviteten i kommissionens 

förfaranden får enskildas kontaktuppgifter överföras till uppdragstagare, som är skyldiga att 

iaktta samma dataskydds- och sekretesskrav som institutionerna. 

 

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter? 

 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust_mail.html
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Enligt artikel 28.1 i förordning 1/2003 får upplysningar som har inhämtats [...] endast 

användas för det ändamål för vilket de har inhämtats. I tillämpliga förordningar fastställs 

kommissionens specifika efterlevnadsinstrument i det här hänseendet (t.ex. möjligheten att 

skicka skriftliga begäranden om upplysningar, genomföra inspektioner och förhör) och de 

relevanta förfarandena och villkoren. 

 

I förordning 1/2003 och dess genomförandeförordning (EG) nr 773/2004, samt i EU-

domstolens rättspraxis, fastställs tydliga gränser för kommissionens 

undersökningsbefogenheter. Vid inspektioner i antitrustärenden får inspektörer exempelvis 

endast ta kopior av sådana handlingar från företagen som är relevanta för undersökningens 

syfte, dvs. handlingar som faller inom ramen för beslutet om inspektion (eller 

bemyndigandet). Den här begränsningen gäller såväl pappersdokument som elektroniska 

dokument. 

 

Vidare får information som omfattas av tystnadsplikt inte röjas. När förhörsombuden inom 

ramen för sina beslutsbefogenheter fattar beslut om huruvida information ska lämnas ut om 

fysiska personer måste de även beakta förordning (EU) 2018/1725. Det finns särskilda 

förfaranden som skyddar berörda tredje parter när en intresseavvägning kräver att information 

lämnas ut som betraktas som konfidentiell av dessa parter. 

 

De olika förordningarna på konkurrensområdet garanterar dessutom att alla uppgifter samlas 

in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Uppgifterna får endast samlas in 

och behandlas vid tillämpning av EU:s antitrustregler och beträffande den sakfråga för vilken 

de inhämtades. 

 

 

Hur kan du kontrollera att dina personuppgifter är riktiga och, vid behov, rätta dem? 

  

Att bevilja registrerade rätt till tillgång till eller radering av sina uppgifter i ärendeakterna 

skulle hindra kommissionens övervaknings- och inspektionsarbete vid upprätthållande av 

konkurrenslagstiftningen, vilket är nödvändigt för att skydda viktiga ekonomiska eller 

finansiella intressen hos Europeiska unionen (dvs. välfungerande konkurrenskraftiga 

marknader). Möjligheten att tillämpa begränsningar enligt artikel 25 i förordning (EU) 

2018/1725 gäller i de här fallen och kommissionen har specificerat sådana begränsningar i de 

interna regler som fastställs i kommissionens beslut (EU) 2018/1927 av den 5 december 

2018
3
. Den registrerade kan emellertid via den e-postadress som anges i detta meddelande 

skicka en begäran om begränsning av behandling eller radering av de personuppgifter som 

påstås ha behandlats på ett olagligt sätt. 

 

Hur länge sparar kommissionen dina personuppgifter? 

                                                 
3
 Kommissionens beslut (EU) 2018/1927 av den 5 december 2018 om fastställande av interna regler för 

Europeiska kommissionens behandling av personuppgifter på konkurrensområdet vad gäller tillhandahållande 

av information till registrerade och begränsning av vissa rättigheter, EUT L 313, 10.12.2018, s. 39. 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust_mail.html
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Kommissionen sparar alla handlingar tills konkurrensärendet avslutas, vilket är nödvändigt 

för ett sunt administrativt förfarande. Ärendet avslutas i elektronisk form i 

ärendehanteringsapplikationen. Handlingar och metadata i ärendet förblir tillgängliga för 

kommissionens personal, men inom två år efter att ärendet avslutas går det inte längre att göra 

fullständiga textsökningar (via ett separat verktyg). De svar som lämnas till kommissionen i 

elektroniska frågeformulär via eQuestionnaire lagras i applikationen under en viss tid, för i) 

kontaktuppgifter, ett år efter att ärendet avslutas, och ii) övriga svar, fem år efter att ärendet 

avslutas. 

 

Efter det att ärendet har avslutats skickas akten till kommissionens historiska arkiv. Detta är 

nödvändigt för att fullgöra kommissionens allmänna skyldighet att bevara de handlingar som 

erhållits i arbetet och som avser EU:s verksamhet. Detta bör ses i det vidare perspektivet av 

kommissionens arkiveringspolicy. 

 

Personuppgifter som behandlas inom ramen för samråd, utvärderingar och andra typer av 

återkoppling gällande kommissionens verksamhet kommer att lagras under den tid som krävs 

för att kontakta intressenterna och be om feedback.  För varje samråd, utvärdering eller annan 

typ av återkoppling är uppdragstagarens lagringsperiod högst sex månader från den dag när 

slutrapporten/slutresultatet tillhandahölls kommissionen, eller när avtalet annars upphörde 

mellan uppdragstagaren och kommissionen.  

 

Vem kan jag kontakta? 

 

Om du har frågor gällande de uppgifter som lämnats eller om dina rättigheter kan du via e-

post kontakta uppgiftsskyddssamordnaren vid kommissionens generaldirektorat för 

konkurrens genom kontaktbrevlådan comp-data-protection@ec.europa.eu eller 

kommissionens dataskyddsombud på data-protection-officer@ec.europa.eu. 

 

Hur kan jag klaga? 

 

Vid klagomål kan du vända dig till Europeiska datatillsynsmannen. Du hittar alla uppgifter på 

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

 

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