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  PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

 

Toto prohlášení se týká zpracování osobních údajů v rámci šetření týkajících se spojování 

podniků prováděných Komisí. Údaje, které jsou shromažďovány a dále zpracovávány v rámci 

těchto šetření, zahrnují informace týkající se identifikovaných nebo identifikovatelných 

fyzických osob a zpracování těchto údajů podléhá nařízení (EU) 2018/1725
1
. Za zpracování 

údajů odpovídá oddělení pro registraci a transparentnost GŘ pro hospodářskou soutěž, které 

zastává úlohu správce. 

 

          

Totožnost a kontaktní údaje správce: 

 

Oddělení R1 – Registrace a transparentnost, GŘ pro hospodářskou soutěž   

COMP-R1-MAIL@ec.europa.eu 

 

Jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: 

 

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

 

Za jakým účelem se osobní údaje shromažďují? Jaký je právní základ pro jejich 

zpracování? 

 

Účelem kontrol spojování podniků v EU je posoudit, zda spojení podniků s významem pro 

celou EU zásadně narušuje efektivitu hospodářské soutěže v rámci vnitřního trhu nebo jeho 

podstatné části. K získání povolení Komise k provedení spojení, která spadají do oblasti 

působnosti nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování 

podniků (dále jen „nařízení č. 139/2004“), musejí být tato spojení oznámena Komisi. 

Aby mohla Komise provádět šetření týkající se spojování podniků, udělila jí Rada různé 

pravomoci ke shromažďování informací (např. prostřednictvím zasílání žádostí o informace, 

získávání výpovědí a provádění kontrol). 

 

Informace, které shromažďuje a dále zpracovává GŘ pro hospodářskou soutěž, se týkají 

podniků, na něž se vztahují pravidla EU pro kontrolu spojování podniků, případně i jejich 

konkurentů, klientů a dodavatelů. Nezbytné informace, které Komise shromažďuje a dále 

                                                 
1
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, 

s. 39). 

mailto:COMP-R1-MAIL@ec.europa.eu
mailto:data-protection-officer@ec.europa.eu
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zpracovává v souladu se svými kontrolními a vyšetřovacími pravomocemi, však nevyhnutelně 

zahrnují osobní údaje.  

Tyto informace se použijí pouze za účelem efektivního posouzení příslušnosti Komise v 

souvislosti s navrhovaným spojením a jeho možných účinků na strukturu a dynamiku 

hospodářské soutěže v EU, jakož i toho, zda podnik plní své povinnosti podle nařízení č. 

139/2004 nebo závazky přijaté podle tohoto nařízení. 

Komise může dané kontaktní údaje zpracovávat rovněž pro jiné slučitelné účely, například 

pro provádění průzkumů trhu, konzultací a hodnocení svých postupů a příslušných 

hmotněprávních pravidel, aby zlepšila své postupy a předpisy. V takových případech jsou 

záznamy o subjektu údajů poskytovány na dobrovolném základě. 

 

Komise může rovněž zpracovávat osobní údaje v rámci výměn s orgány a organizacemi 

třetích zemí. 

 

 

Jaké osobní údaje shromažďujeme? Kategorie dotčených osobních údajů 

 

 

Osobní údaje, které jsou shromažďovány a dále zpracovávány v souvislosti s řízeními 

týkajícími se spojování podniků, zahrnují zpravidla jména, kontaktní údaje (e-mailovou 

adresu, poštovní adresu, telefonní číslo, faxové číslo a příležitostně i soukromé kontaktní 

údaje) a titul nebo funkci fyzických osob v rámci podniku (např. výkonný ředitel, 

marketingový manažer atd.) a fyzických osob, které s těmito osobami komunikovaly. Rovněž 

můžeme shromažďovat údaje o fyzických osobách, které vlastní podnik nebo podíl v podniku, 

jakož i o stěžovatelích. V případě existence závazků mohou shromážděné osobní údaje 

zahrnovat rovněž úlohu v podniku, jenž má být (potenciálně) odprodán, za účelem posouzení, 

zda je vhodné zjištěné problémy řešit, a zhodnocení životaschopnosti podniku (zejména na 

základě organizačních schémat); jakož i osobní údaje fyzických osob zaměstnaných v 

podniku, který má zájem o koupi podniku, jenž má být (potenciálně) odprodán, a údaje, které 

se obvykle uvádějí do životopisu v souvislosti s kandidaturou na správce nebo správce 

odděleného majetku (zejména relevantní odborná praxe). 

 

Příjemci a předávání údajů  

Kdo má k Vašim údajům přístup a komu jsou dále poskytovány? 

 

V rámci Komise 

 

Přístup ke spisům týkajícím se spojování podniků je umožněn pouze zaměstnancům Komise. 

Dokumenty se shromažďují a uchovávají elektronicky a v příslušných případech v papírové 

podobě. Přístup k elektronickým souborům uloženým v aplikacích pro správu případů je 

umožněn pouze zaměstnancům Komise. Originály tištěných spisů jsou uloženy u Registrační 

kanceláře pro spojování podniků (Merger Registry), a to na zvláštním místě, které je mimo 

úřední hodiny uzamčeno. Kromě toho je vstup do prostor Komise omezen. Kromě 

zaměstnanců GŘ odpovědných za šetření mohou být některé údaje poskytovány i jiným 
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útvarům Komise na základě „opodstatněné potřeby přístupu k informacím“, například v rámci 

meziútvarových konzultací za účelem posouzení případu týkajícího se spojování podniků. 

 

Ostatní orgány a instituce EU  

 

Je-li nějakému orgánu EU zaslána stížnost pro informaci, k vyjádření připomínek nebo 

stanoviska, mohou mu být osobní údaje předány (např. pokud jde o stížnosti určené 

veřejnému ochránci práv nebo evropskému inspektorovi ochrany údajů). Na tyto příjemce se 

vztahuje nařízení (EU) 2018/1725. 

 

Členské státy a Kontrolní úřad ESVO 

 

Předávání informací orgánům pro hospodářskou soutěž v rámci EU je možné, pokud jsou 

splněny podmínky pro žádost o částečné nebo úplné postoupení případu podle nařízení č. 

139/2004. Komise předá příslušným orgánům kopie oznámení a nejdůležitějších dokumentů, 

které jí byly předloženy nebo které vystavila podle nařízení č. 139/2004 (např. závazky 

nabídnuté stranami nebo návrh rozhodnutí). V těchto případech se na vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž vztahuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů
2
 a vnitrostátní 

prováděcí předpisy, které obsahují podobné povinnosti jako nařízení (EU) 2018/1725.  

Je-li zapotřebí povolení vnitrostátních justičních orgánů, například pro provádění kontrol, 

může Komise příslušnému justičnímu orgánu poskytnout podrobné vysvětlení týkající se 

předmětu kontrol. Vnitrostátní justiční orgán však nesmí požadovat, aby mu byly poskytnuty 

informace ze spisu Komise (článek 13 nařízení č. 139/2004). 

Výměny s orgány a organizacemi třetích zemí 

 

Komise si může vyměňovat informace s orgány třetích zemí a s řadou třetích zemí rovněž 

uzavřela různé mezinárodní dohody a přijala nástroje týkající se prosazování právních 

předpisů v oblasti hospodářské soutěže. V některých případech mohou tyto informační 

materiály zahrnovat osobní údaje. Při výměně těchto informací se švýcarskými orgány pro 

hospodářskou soutěž, jež probíhá v rámci dohody o spolupráci druhé generace, která je v 

platnosti od roku 2014, se Komise opírá o zásadu přiměřenosti výměny informací 

obsahujících osobní údaje. Pokud jde o ostatní jurisdikce, musí Komise v případě neexistence 

přiměřenosti zajistit před předáním osobních údajů vhodná ochranná opatření. Mezinárodní 

předávání osobních údajů se může rovněž uskutečnit v případě, že je to nezbytné z „důležitých 

důvodů veřejného zájmu“. 

 

 

 

                                                 
2
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1). 



 Evropská komise 
Generální ředitelství pro hospodářskou 
soutěž 

Spojování podniků 

 
 

 4 

Přístup ke spisu 

 

Účastníci řízení, kteří jsou obvykle adresáty námitek: v souvislosti s právem na obhajobu 

mohou mít strany a jejich zástupci přístup ke spisu (s výjimkou důvěrných informací a 

obchodních tajemství) v souladu s postupem a zárukami uvedenými v právních předpisech o 

spojování v případě, že je dotčený případ týkající se spojení podniků předmětem hloubkového 

šetření. Dokumenty získané v rámci přístupu ke spisu lze použít pouze pro účely posouzení 

navrhovaného spojení. 

 

 

Správci a konzultanti 

 

Komise může předat osobní údaje správci, který byl jmenován, aby napomáhal při sledování 

plnění závazků přijatých v rámci rozhodnutí o spojení podniků, a to zejména v případě 

stížností týkajících se plnění těchto závazků. Správce bude dodržovat stejné normy pro 

ochranu údajů a zachování důvěrnosti jako orgány. 

 

V rámci posuzování navrhovaného spojení a pro účely určitých konzultací a hodnocení s 

cílem zvýšit účinnost postupů Komise nebo příslušného regulačního rámce mohou být 

kontaktní údaje jednotlivců předány zhotovitelům, dodavatelům nebo poskytovatelům, kteří 

budou povinni dodržovat stejné normy pro ochranu údajů a zachování důvěrnosti jako orgány. 

 

 

Jak je zajištěna ochrana a zabezpečení Vašich údajů? 

 

Kromě výše zmíněných fyzických opatření mohou být podle nařízení č. 139/2004 údaje 

shromažďovány a dále zpracovávány pouze tehdy, je-li to nezbytné pro plnění úkolů Komise 

v oblasti prosazování práva v rámci posuzování spojení. Procesní předpisy, jakož i judikatura 

soudů EU stanoví jasné meze pravomocí Komise, pokud jde o vyšetřování a využívání 

informací.  

 

Dále nesmí být zveřejněny informace, na něž se vztahuje povinnost zachovávat služební 

tajemství. Úředníci pro slyšení musejí v souvislosti se svými rozhodovacími pravomocemi při 

rozhodování o poskytnutí informací o fyzických osobách rovněž zohlednit nařízení (EU) 

2018/1725. Existují zvláštní postupy, které chrání zúčastněné třetí strany, pokud je pro 

vyvážení zájmů nutné zveřejnit informace, které tyto strany považují za důvěrné. 

 

Různá nařízení týkající se hospodářské soutěže rovněž zaručují, že veškeré údaje jsou 

shromažďovány pro stanovené, výslovně vyjádřené a legitimní účely. Dotčené údaje mohou 

být shromažďovány a dále zpracovávány pouze za účelem uplatňování pravidel EU týkajících 

se spojování podniků a v souvislosti s předmětem, pro který byly shromážděny. 

 

 

 

Jak si můžete ověřit správnost svých osobních údajů a v případě potřeby je opravit? 
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Poskytnutí práva na přístup ke spisům Komise týkajícím se řízení subjektům údajů, umožnění 

subjektům údajů omezit rozsah zpracování jejich osobních údajů nebo vymazat jejich údaje z 

uvedených spisů by pro Komisi znamenalo překážku v plnění jejích úkolů v oblasti sledování 

a kontroly v rámci prosazování právních předpisů týkajících se hospodářské soutěže, které 

jsou nezbytné pro ochranu důležitých hospodářských či finančních zájmů Evropské unie (tj. 

efektivního fungování konkurenčních trhů). V těchto případech se tedy použijí omezení podle 

článku 25 nařízení (EU) 2018/1725 a rozhodnutí Komise (EU) 2018/1927 ze dne 5. prosince 

2018
3
. Pokud se však subjekt údajů domnívá, že jeho údaje byly zpracovány protiprávně, 

může na e-mailovou adresu uvedenou v prohlášení o ochraně osobních údajů zaslat žádost o 

omezení zpracování nebo vymazání těchto údajů. 

 

 

Jak dlouho Komise Vaše údaje uchovává? 

 

Komise uchovává spisy týkající se hospodářské soutěže až do uzavření případu, což je 

nezbytné pro řádný správní postup. Elektronický spis se uzavírá v aplikaci pro správu případů. 

Zatímco dokumenty a metadata o případu zůstávají zaměstnancům Komise přístupné, 

fulltextové vyhledávání (pomocí zvláštního nástroje) již do dvou let od uzavření případu není 

k dispozici. Odpovědi poskytnuté Komisi prostřednictvím elektronického dotazníku 

(eQuestionnaire) jsou v této aplikaci uchovávány po určitou dobu, a to následujícím 

způsobem: i) kontaktní údaje po dobu jednoho roku od uzavření případu a ii) jiné odpovědi po 

dobu pěti let od uzavření případu. 

 

Po uzavření případu je spis předán historickým archivům Komise. Tento postup je nezbytný 

proto, aby Komise splnila svou obecnou povinnost uchovávat dokumenty, které získala v 

rámci výkonu svých povinností a které se týkají činnosti EU. Na tuto skutečnost je třeba 

nahlížet v širším kontextu archivační politiky Komise. 

 

Osobní údaje zpracované v rámci konzultací, hodnocení a jiného typu zpětné vazby týkající se 

činností Komise budou uchovány po dobu nezbytnou ke kontaktování zúčastněných stran pro 

účely získání zpětné vazby.  Lhůta pro uchovávání údajů zhotovitelem, dodavatelem nebo 

poskytovatelem, pokud jde o jednotlivé konkrétní konzultace, hodnocení nebo jiné typy 

zpětné vazby, nepřesáhne šest měsíců ode dne, kdy zhotovitel, dodavatel nebo poskytovatel 

Komisi poskytl závěrečnou zprávu nebo závěrečný výstup nebo kdy smlouva mezi 

zhotovitelem, dodavatelem nebo poskytovatelem a Komisí skončila jiným způsobem.  

 

 

 

 

                                                 
3
 Rozhodnutí Komise (EU) 2018/1927 ze dne 5. prosince 2018, kterým se stanoví vnitřní pravidla pro 

zpracovávání osobních údajů Evropskou komisí v oblasti hospodářské soutěže v souvislosti s poskytováním 

informací subjektům údajů a omezení některých práv (Úř. věst. L 313, 10.12.2018, s. 39). 
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Kontaktní údaje 

 

V případě jakýchkoli dotazů nebo žádostí týkajících se poskytnutých informací nebo Vašich 

práv se obracejte e-mailem na koordinátora ochrany údajů GŘ pro hospodářskou soutěž 

Evropské komise na adresu: comp-data-protection@ec.europa.eu nebo zašlete e-mail 

pověřenci Komise pro ochranu osobních údajů na adresu: data-protection-

officer@ec.europa.eu. 

 

Stížnosti 

 

V případě sporu se obracejte se stížností na evropského inspektora ochrany údajů. Veškeré 

podrobnosti jsou k dispozici na této internetové stránce: 

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

 

mailto:comp-data-protection@ec.europa.eu
mailto:data-protection-officer@ec.europa.eu
mailto:data-protection-officer@ec.europa.eu
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