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  PRIVAATSUSTEADE 

 

 

Käesolevas dokumendis käsitletakse isikuandmete töötlemist komisjoni poolt läbi viidavate 

uurimiste raames, mis on seotud ühinemistega. Selliste uurimiste käigus kogutud ja edasi 

töödeldud andmed sisaldavad teavet identifitseeritud või identifitseeritavate füüsiliste isikute 

kohta. Nende andmete töötlemist reguleerib määrus (EL) 2018/1725
1
. Andmetöötlus on 

vastutava töötlejana tegutseva konkurentsi peadirektoraadi registri ja läbipaistvuse üksuse 

vastutusalas. 

 

          

Vastutava töötleja nimi ja kontaktandmed: 

 

Üksus R1 – Register ja läbipaistvus, konkurentsi peadirektoraat 

COMP-R1-MAIL@ec.europa.eu 

 

Andmekaitseametniku nimi ja kontaktandmed: 

 

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

 

Mis eesmärgil andmeid kogutakse? Mis on töötlemistoimingu õiguslik alus? 

 

ELi ühinemiskontrolli eesmärk on hinnata, kas ELi mõõtmega ettevõtjate koondumised 

takistavad märkimisväärselt tõhusat konkurentsi siseturul või selle olulises osas. Nõukogu 20. 

jaanuari 2004. aasta määruse nr 139/2004 (kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate 

koondumiste üle) (edaspidi „määrus 139/2004“) kohaldamisalasse kuuluvatest koondumistest 

tuleb komisjonile teatada, et saada komisjoni luba toimingu elluviimiseks. 

Selleks et komisjon saaks ühinemisi uurida, on nõukogu andnud komisjonile teabe 

kogumiseks mitmesuguseid volitusi (nt teabenõude esitamine, ütluste võtmine ja kontrollide 

läbiviimine). 

 

Konkurentsi peadirektoraadi kogutud ja töödeldud teave on seotud ettevõtjatega, kelle suhtes 

kohaldatakse ELi ühinemiskontrolli eeskirju, ja potentsiaalselt nende konkurentide, klientide 

ja tarnijatega. Kuid vajalik teave, mida komisjon kogub ja seejärel vastavalt oma kontrolli- 

või uurimisvolitustele töötleb, sisaldab vältimatult ka isikuandmeid.  

                                                 
1
 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute 

kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, 

ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 

21.11.2018, lk 39–98). 

mailto:COMP-R1-MAIL@ec.europa.eu
mailto:data-protection-officer@ec.europa.eu
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Sellist teavet kasutatakse ainult selleks, et hinnata tulemuslikult komisjoni pädevust 

kavandatava koondumise üle ja koondumise võimalikku mõju konkurentsi struktuurile ja 

dünaamikale ELis, ning seda, kas ettevõtja täidab määruse 139/2004 kohaseid või käesoleva 

määruse alusel võetud kohustusi. 

Komisjon võib oma tavade ja kohaldatavate õigusaktide täiustamiseks töödelda 

kontaktandmeid muul sobival eesmärgil, näiteks turu-uuringute teostamiseks, 

konsulteerimiseks või oma menetluste või asjaomaste materiaalõiguse normide hindamiseks. 

Sellistel juhtudel esitavad asjaomased isikud oma andmed vabatahtlikult. 

 

Komisjon võib töödelda isikuandmeid ka andmevahetuse raames kolmandate riikide 

ametiasutuste ja organisatsioonidega. 

 

 

Milliseid isikuandmeid kogutakse? Asjaomaste isikuandmete liigid 

 

 

Nende isikuandmete hulgas, mida ühinemismenetluste raames kogutakse ja töödeldakse, on 

sageli nimed, kontaktandmed (e-posti aadress, postiaadress, telefoni- ja faksinumber ja 

mõnikord ka eraviisilised kontaktandmed), füüsiliste isikute ametinimetus või ametikoht 

ettevõttes (nt tegevjuht, turundusjuht jne) ja selliste isikutega ühenduses olnud füüsiliste 

isikute ametinimetus või ametikoht. Samuti võidakse koguda andmeid selliste füüsiliste 

isikute kohta, kes omavad ettevõtet või osalust ettevõttes, samuti andmeid kaebuse esitajate 

kohta. Kui on kavas võtta kohustusi, võivad kogutavad isikuandmed hõlmata rolli 

(võimalikus) võõrandatavas ärihingus, et hinnata sobivust tegeleda tuvastatud probleemide ja 

äriühingu elujõulisusega (peamiselt struktuuriskeemid). Samuti võivad nende hulka kuuluda 

selliste füüsiliste isikute isikuandmed, kes töötavad ettevõttes, mis on huvitatud (võimaliku) 

võõrandatava äriühingu ostmisest, ning usaldusisiku või vara lahususe eest vastutava juhi 

kohale kandideerimise korral elulookirjeldusse sisestatavad andmed (peamiselt 

kandideerimise jaoks asjakohane erialane töökogemus). 

 

Andmete vastuvõtjad ja andmete edastamine  

Kellel on juurdepääs Teie isikuandmetele ja kellele need avaldatakse? 

 

Komisjon 

 

Ühinemistoimikutele pääsevad ligi ainult komisjoni töötajad. Kogutud dokumente säilitatakse 

elektrooniliselt ja vajaduse korral paberkandjal. Juhtumihalduse rakendustes hoitavatele 

elektroonilistele toimikutele pääsevad ligi ainult komisjoni töötajad. Pabertoimikute 

originaale hoitakse ühinemisjuhtumite registris (Merger Registry) sellises kindlas kohas, mis 

on väljaspool tööaega lukustatud. Peale selle on sissepääs komisjoni ruumidesse piiratud. 

Lisaks uurimise eest vastutavatele peadirektoraadi töötajatele võib teatud andmeid teha 

kättesaadavaks ka komisjoni teistele talitustele, kuid üksnes rangelt teadmisvajaduse korral, 

näiteks seoses talitustevaheliste konsultatsioonidega, mille eesmärk on hinnata 

ühinemisjuhtumit. 

 

Teised ELi asutused ja institutsioonid  
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Kui ELi institutsioonile saadetakse kaebus teabe, märkuste või arvamuse saamiseks (nt 

kaebused ombudsmanile või Euroopa andmekaitseinspektorile), võib sellele institutsioonile 

edastada isikuandmeid. Nende vastuvõtjate suhtes kehtib määrus (EL) 2018/1725. 

 

Liikmesriigid ja EFTA järelevalveamet 

 

Teabe edastamine ELi konkurentsiasutustele on võimalik, kui on täidetud määruses 139/2004 

nõutud osalise või täieliku üleandmise tingimused. Lisaks edastab komisjon liikmesriikide 

pädevatele asutustele teatiste koopiad ja määruse139/2004 kohaselt komisjonile esitatud või 

tema väljastatud oluliste dokumentide koopiad (näiteks poolte pakutud kohustused, otsuse 

eelnõu). Neil juhtudel kohaldatakse liikmesriikide konkurentsiasutuste suhtes isikuandmete 

kaitse üldmäärust
2
 ja riiklikke rakendusmäärusi, mis sisaldavad määrusega (EL) 2018/1725 

sarnaseid kohustusi.  

Kui näiteks kontrollide läbiviimiseks on vaja liikmesriigi õigusasutuse luba, võib komisjon 

olla kohustatud esitama vastavale õigusasutusele üksikasjalikke selgitusi kontrolli sisu kohta. 

Liikmesriigi õigusasutus ei saa siiski nõuda, et talle esitataks komisjoni toimikus sisalduv 

teave (määruse 139/2004 artikkel 13). 

Teabevahetus kolmandate riikide ametiasutuste ja organisatsioonidega 

 

Komisjon võib vahetada teavet kolmandate riikide ametiasutustega. Komisjon on mitme 

kolmanda riigiga sõlminud rahvusvahelise lepingu ja loonud vahendid konkurentsiõiguse 

normide täitmise tagamiseks. Mõnikord võib sellesse teabematerjali lisada isikuandmeid. 

Komisjon tugineb sellise teabe edastamisel järgmisele: Šveitsi konkurentsiasutustega toimuva 

isikuandmeid sisaldava teabevahetuse (mis toimub alates 2014. aastast kehtiva 2. põlvkonna 

koostöölepingu raames) kaitse taseme piisavusele. Teiste jurisdiktsioonide puhul peab 

komisjon kaitse piisavuse otsuse puudumise korral tagama enne isikuandmete edastamist 

asjakohased kaitsemeetmed, või võib andmete rahvusvaheline edastamine toimuda siis, kui 

see on vajalik avalikust huvist tulenevatel kaalukatel põhjustel. 

 

 

 

Juurdepääs toimikule 

 

Juurdepääs toimikule on menetluse pooltel, kes on üldjuhul vastuväidete adressaadid: 

kaitseõiguse kontekstis, kui ühinemisjuhtumit uuritakse põhjalikult, võivad pooled ja nende 

esindajad saada toimikule (välja arvatud konfidentsiaalsele teabele ja ärisaladustele) 

juurdepääsu kooskõlas ühinemisi käsitlevates õigusaktides sätestatud menetluste ja 

                                                 
2
  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 

isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise 

kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1–88). 
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kaitsemeetmetega. Toimikule juurdepääsu võimaldamise menetluse kaudu saadud dokumente 

võib kasutada vaid kavandatava koondumise hindamiseks. 

 

 

Usaldusisikud, konsultandid 

 

Komisjon võib isikuandmeid edastada usaldusisikule, kes on määratud selleks, et aidata teha 

järelevalvet ühinemisotsuses võetud kohustuste täitmise üle, eelkõige kaebuste puhul, mis on 

seotud selliste kohustuste täitmisega. Usaldusisik peab järgima samu andmekaitse- ja 

konfidentsiaalsusstandardeid kui institutsioonid.  

 

Osana kavandatava koondumise hindamisest ja teatavatel konsulteerimise ja hindamise 

eesmärkidel, et suurendada komisjoni menetluste või asjakohase õigusraamistiku tõhusust, 

võib üksikisikute kontaktandmeid edastada töövõtjale, kes peab järgima samu andmekaitse- ja 

konfidentsiaalsusstandardeid kui institutsioonid. 

 

 

Kuidas Teie andmeid kaitstakse? 

 

Lisaks eespool kirjeldatud füüsilistele meetmetele võib vastavalt määrusele 139/2004 koguda 

ja töödelda andmeid ainult siis, kui see on vajalik, et komisjon saaks täita ühinemistoimingu 

hindamisega seotud ülesandeid. Menetluseeskirjade ja ELi kohtute praktikaga on kehtestatud 

selged piirangud komisjoni uurimisvolitustele ja teabe kasutamisele.  

 

Lisaks sellele ei tohi avalikustada ametisaladuse hoidmise kohustuse alla kuuluvat teavet. 

Ärakuulamise eest vastutavad ametnikud peavad oma otsustusõiguse raames füüsilisi isikuid 

puudutava teabe avaldamist käsitleva otsuse tegemisel võtma arvesse määrust (EL) 

2018/1725. Huvitatud kolmandate isikute kaitseks on ette nähtud erimenetlused, kui huvide 

tasakaal eeldab sellise teabe avalikustamist, mida nimetatud osapooled peavad 

konfidentsiaalseks. 

 

Erinevate konkurentsieeskirjadega tagatakse ka see, et andmeid kogutakse kindlal, selgel ja 

õiguspärasel eesmärgil. Andmeid võib koguda ja töödelda üksnes ELi ühinemiseeskirjade 

kohaldamise eesmärgil ja küsimuses, mille jaoks need koguti. 

 

 

 

Kuidas saate kontrollida oma isikuandmete õigsust ja neid vajaduse korral parandada? 

  

Kui andmesubjektidele antaks õigus tutvuda oma andmetega, mis sisalduvad komisjoni 

juhtumitoimikutes, või õigus nende andmete töötlemist piirata või neid kustutada, takistaks 

see komisjoni järelevalve- ja kontrolliülesandeid konkurentsiõiguse jõustamisel, mis on 

vajalik oluliste Euroopa Liidu majandus- või finantshuvide kaitsmiseks (st 

konkurentsivõimeliste turgude nõuetekohaseks toimimiseks). Seetõttu kohaldatakse sellistel 
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juhtudel määruse (EL) 2018/1725 artiklis 25 ja komisjoni 5. detsembri 2018. aasta otsuses 

(EL) 2018/1927
3
 sätestatud piiranguid. Andmesubjektil on siiski võimalus saata 

privaatsusteates nimetatud e-posti aadressi kaudu taotlus, et nõuda oma väidetavalt 

ebaseaduslikult töödeldud andmete töötlemise piiramist või nende andmete kustutamist. 

 

 

Kui kaua komisjon Teie andmeid säilitab? 

 

Komisjon säilitab konkurentsitoimikud kuni juhtumi lõpetamiseni. See on vajalik 

usaldusväärse haldusmenetluse jaoks. Elektrooniline toimik suletakse juhtumihalduse 

rakenduses. Kuigi dokumendid ja juhtumi metaandmed jäävad komisjoni töötajatele 

juurdepääsetavaks, ei ole kaks aastat pärast juhtumi lõpetamist enam võimalik teha 

täistekstiotsingut (eraldi vahendi abil). Komisjonile elektroonilise küsimustiku 

(eQuestionnaire’i rakendus) kaudu esitatud vastused säilitatakse rakenduses teatud aja jooksul 

järgmiselt: i) kontaktandmed säilitatakse ühe aasta jooksul pärast juhtumi lõpetamist ja ii) 

muud vastused säilitatakse viie aasta jooksul pärast juhtumi lõpetamist. 

 

Pärast juhtumi sulgemist saadetakse toimik komisjoni ajalooarhiivi. Seda tehakse selleks, et 

täita komisjoni üldist kohustust säilitada dokumendid, mille ta on saanud oma ülesannete 

täitmisel ja mis on seotud ELi tegevusega. Seda tuleks vaadelda komisjoni 

arhiveerimispoliitika laiemas kontekstis. 

 

Konsultatsioonide, hindamiste ja komisjoni tegevusega seotud muud liiki tagasiside raames 

töödeldud isikuandmeid säilitatakse ajavahemiku jooksul, mis on vajalik huvirühmadelt 

tagasiside saamiseks. Iga konkreetse konsultatsiooni, hindamise või muud liiki tagasiside 

puhul ei ületa töövõtja jaoks määratud säilitamistähtaeg kuut kuud alates kuupäevast, mil 

töövõtja esitas komisjonile lõpparuande või töö tulemused või kui muul viisil lõppes töövõtja 

ja komisjoni vahel sõlmitud leping.  

 

 

 

Kontaktandmed 

 

Kui Teil on esitatud teabe või oma õiguste kohta küsimusi, võtke palun ühendust konkurentsi 

peadirektoraadi andmekaitsekoordinaatoriga, saates e-kirja aadressil Comp-data-

protection@ec.europa.eu, või võtke ühendust komisjoni andmekaitseametnikuga, saates e-

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

 

Kaebused 

 

                                                 
3
 Komisjoni 5. detsembri 2018. aasta otsus (EL) 2018/1927, millega sätestatakse Euroopa Komisjoni sise-

eeskirjad andmesubjektide teavitamise ja teatavate õiguste piiramise kohta isikuandmete töötlemisel 

konkurentsi valdkonnas, ELT L 313, 10.12.2018, lk 39–44. 

mailto:comp-data-protection@ec.europa.eu
mailto:comp-data-protection@ec.europa.eu
mailto:data-protection-officer@ec.europa.eu
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Lahkarvamuste korral võib kaebused saata Euroopa Andmekaitseinspektorile. Kõik 

üksikasjad leiate veebilehelt http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB . 

 

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