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  ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 

 

 

Ez a nyilatkozat a személyes adatoknak a Bizottság által az összefonódásokkal kapcsolatban 

folytatott vizsgálatok keretében történő kezelésére vonatkozik. Az e vizsgálatok során gyűjtött 

és tovább kezelt adatok körébe tartoznak az azonosított vagy azonosítható természetes 

személyekre vonatkozó információk; az említett adatok feldolgozása az (EU) 2018/1725 

rendelet
1
 hatálya alá tartozik. Az adatkezelés a Versenypolitikai Főigazgatóság Iktatás és 

átláthatóság egységének mint adatkezelőnek a felelősségi körébe tartozik. 

 

          

Az adatkezelő neve és elérhetősége: 

 

R1 egység – Iktatás és átláthatóság, Versenypolitikai Főigazgatóság,   

COMP-R1-MAIL@ec.europa.eu 

 

Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: 

 

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

 

Milyen célt szolgál az adatgyűjtés? Mi az adatkezelés jogalapja? 

 

Az uniós összefonódás-ellenőrzés célja annak értékelése, hogy az uniós dimenziójú 

vállalkozások összefonódásai jelentősen akadályozzák-e a hatékony versenyt a belső piacon 

vagy annak jelentős részén. A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 

2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 139/2004 rendelet) hatálya 

alá tartozó összefonódásokról értesíteni kell a Bizottságot, amely aztán engedélyezheti a 

művelet végrehajtását. 

Annak érdekében, hogy a Bizottság elvégezhesse az összefonódásokkal kapcsolatos 

vizsgálatokat, a Tanács különböző hatáskörökkel ruházta fel a Bizottságot az 

információgyűjtés tekintetében (pl. információkérések küldése, nyilatkozatok begyűjtése és 

ellenőrzések lefolytatása). 

 

A Versenypolitikai Főigazgatóság által összegyűjtött és feldolgozott információk az uniós 

összefonódás-ellenőrzési szabályok hatálya alá tartozó vállalkozásokra, valamint adott 

esetben azok versenytársaira, ügyfeleire és beszállítóira vonatkoznak. A Bizottság által az 

                                                 
1
 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a 

személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK 

határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.). 

mailto:COMP-R1-MAIL@ec.europa.eu
mailto:data-protection-officer@ec.europa.eu
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ellenőrzési és vizsgálati hatáskörei keretében összegyűjtött és tovább kezelt szükséges 

információk azonban elkerülhetetlenül személyes adatokat is magukban foglalnak.  

Ezek az információk csak arra használhatók fel, hogy hatékonyan értékelni lehessen a 

Bizottság hatáskörét egy tervezett összefonódás ügyében, és fel lehessen mérni, hogy az 

említett összefonódás milyen hatással lenne az EU-n belüli verseny szerkezetére és 

dinamikájára, továbbá hogy a vállalkozás eleget tesz-e a 139/2004 rendelet szerinti 

kötelezettségeinek, illetve az említett rendeleten alapuló kötelezettségvállalásainak. 

Emellett a Bizottság – az eljárások és az alkalmazandó jogszabályok javítása érdekében – más 

összeegyeztethető célokból is feldolgozhat elérhetőségi adatokat, így például piacfelmérések 

és konzultációk lebonyolítása, valamint az eljárások és a vonatkozó anyagi jogi szabályok 

értékelése céljából. Ennek során az érintettek adatainak megadása önkéntes alapon történik. 

 

Ezenkívül a Bizottság harmadik országok hatóságaival és szervezeteivel folytatott adatcsere 

keretében is kezelhet személyes adatokat. 

 

 

Milyen személyes adatokat gyűjtenek szolgálataink? Az érintett személyes adatok 

kategóriái 

 

 

Az összefonódás-ellenőrzési eljárások keretében gyűjtött és kezelt személyes adatok közé 

általában a vállalkozásnál dolgozó természetes személyek és a velük kapcsolatban álló 

természetes személyek neve, elérhetőségi adatai (e-mail-cím, postai cím, telefon- és faxszám, 

valamint esetenként a személyes elérhetőségi adatok), beosztása vagy munkaköre (pl. 

vezérigazgató, marketingmenedzser stb.) tartoznak. Részletes adatokat gyűjthetünk továbbá a 

vállalkozást tulajdonló vagy vállalkozásban részesedéssel rendelkező természetes 

személyekre, illetve a panaszosokra vonatkozóan is. Kötelezettségvállalások felajánlása 

esetén a gyűjtött személyes adatok magukban foglalhatják a (potenciálisan) elidegeníteni 

kívánt üzletágban betöltött szerepet a megfogalmazott aggályok eloszlatását célzó 

kötelezettségvállalások megfelelőségének és a vállalkozás életképességének értékelése 

céljából (főként szervezeti ábrák); emellett a (potenciálisan) elidegeníteni kívánt vállalkozás 

felvásárlásában érdekelt vállalkozásnál dolgozó természetes személyek személyes adatait, 

valamint a vagyonkezelői vagy különeszköz-kezelői pozícióra történő jelentkezés keretében 

benyújtott önéletrajzban jellemzően megadott adatokat (mindenekelőtt a jelentkezéshez 

releváns szakmai tapasztalatra vonatkozóan). 

 

Címzettek és adattovábbítás  

Ki fér hozzá az Ön által megadott információkhoz, és ki kapja meg azokat? 

 

A Bizottságon belül 

 

Az összefonódásokkal kapcsolatos ügyiratokhoz kizárólag a Bizottság munkatársai férnek 

hozzá. Az összegyűjtött dokumentumok tárolása elektronikus úton és adott esetben nyomtatott 

formában történik. Az ügykezelési alkalmazásokban tárolt elektronikus fájlokhoz csupán a 

Bizottság munkatársai férhetnek hozzá. Az ügyiratok eredeti példányait a Fúziós Iktatási 
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Osztályon egy speciálisan erre a célra fenntartott helyen tárolják, amely munkaidőn kívül le 

van zárva. Emellett a Bizottság helyiségeibe történő belépés korlátozott. Bizonyos adatokat a 

vizsgálatért felelős főigazgatóság személyzetén túlmenően – szigorúan a feladatok ellátásához 

szükséges ismeret elve alapján – más bizottsági szolgálatok számára is elérhetővé lehet tenni 

az érintett összefonódási ügy értékelése céljából, például a szolgálatközi konzultációk 

keretében. 

 

Egyéb uniós szervek és intézmények  

 

Amennyiben egy panasz kapcsán tájékoztatást, észrevételt vagy véleményt kérnek valamely 

uniós intézménytől, személyes adatokat is továbbíthatnak az adott intézményhez (pl. az 

ombudsmanhoz vagy az európai adatvédelmi biztoshoz intézett panaszok esetében). Ezek a 

címzettek az (EU) 2018/1725 rendelet hatálya alá tartoznak. 

 

A tagállamok és az EFTA Felügyeleti Hatóság 

 

Az információk továbbíthatók az EU-ban működő versenyhatóságoknak, amennyiben 

teljesülnek a 139/2004 rendeletben foglalt, az ügyek részleges vagy teljes áttételére vonatkozó 

feltételek. Ezen túlmenően a Bizottság továbbítja a tagállamok illetékes hatóságainak az 

értesítések másolatát, valamint a 139/2004 rendelet alapján a Bizottsághoz benyújtott vagy a 

Bizottság által kibocsátott legfontosabb dokumentumok (pl. a felek által felajánlott 

kötelezettségvállalások, határozattervezet) másolatait. Ezekben az esetekben a nemzeti 

versenyhatóságok az általános adatvédelmi rendelet
2
 és az (EU) 2018/1725 rendeletben 

foglaltakhoz hasonló kötelezettségeket rögzítő nemzeti végrehajtási rendeletek hatálya alá 

tartoznak.  

Amennyiben – például a vizsgálatok lefolytatása céljából – a nemzeti bíróságok engedélyére 

van szükség, a Bizottságnak adott esetben részletes magyarázatot kell benyújtania az érintett 

igazságügyi hatóságnak az ellenőrzések tárgyára vonatkozóan. A nemzeti bíróság ugyanakkor 

nem kérheti a Bizottság aktájában szereplő információk átadását (a 139/2004 rendelet 13. 

cikke). 

Harmadik országok hatóságaival és szervezeteivel folytatott információcsere 

 

A Bizottság információt cserélhet harmadik országok hatóságaival; emellett számos harmadik 

országgal különböző nemzetközi megállapodásokat és eszközöket fogadott el a versenyjog 

érvényesítése céljából. Az említett információk adott esetben személyes adatokat is 

tartalmazhatnak. Ezen információk továbbítása során a Bizottság a következőkre 

támaszkodik: a svájci versenyhatóságokkal folytatott, személyes adatokat is tartalmazó 

információcsere megfelelőségének biztosítása, mely információcserére a 2014 óta hatályban 

                                                 
2
  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 

a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 

1. o.). 
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lévő második generációs együttműködési megállapodás keretében kerül sor. Más 

joghatóságok esetében a Bizottságnak megfelelőség hiánya esetén a személyes adatok 

továbbítását megelőzően megfelelő garanciákat kell biztosítania, vagy pedig „fontos 

közérdek” fennállása esetén nemzetközi adatcserére kerülhet sor. 

 

 

 

Iratbetekintés 

 

Az eljárásban részt vevő felek, akik/amelyek általában a kifogásközlés címzettjei: a 

védelemhez való joggal összefüggésben, ha az összefonódási ügyre részletes vizsgálat 

vonatkozik, a felek vagy képviselőik – az összefonódásokra vonatkozó jogszabályokban 

foglalt eljárásokkal és biztosítékokkal összhangban – hozzáférést kaphatnak az ügyirathoz (az 

abban foglalt bizalmas adatok és üzleti titkok kivételével). Az „iratbetekintési” eljárás 

keretében kapott dokumentumok kizárólag egy tervezett összefonódás értékelése céljából 

használhatók fel. 

 

 

Vagyonkezelők, tanácsadók 

 

A Bizottság személyes adatokat továbbíthat egy vagyonkezelőnek, akit az összefonódási 

határozatban elfogadott kötelezettségvállalások végrehajtásának nyomon követésével bíztak 

meg, különösen ha az ilyen kötelezettségvállalások végrehajtásával kapcsolatban panaszt 

nyújtottak be. A vagyonkezelő köteles ugyanazokat az adatvédelmi és titoktartási előírásokat 

betartani, mint az uniós intézmények. 

 

A bizottsági eljárások hatékonyságának növelése érdekében a Bizottság – a tervezett 

összefonódás értékelésének részeként, valamint bizonyos konzultációk és értékelések 

keretében – továbbíthatja a magánszemélyek elérhetőségi adatait a szerződő feleknek, akik 

kötelesek ugyanazokat az adatvédelmi és titoktartási előírásokat betartani, mint az uniós 

intézmények. 

 

 

Hogyan biztosítjuk az Ön által szolgáltatott adatok védelmét? 

 

A fent ismertetett fizikai intézkedéseken túlmenően a 139/2004 rendelet értelmében adatok 

gyűjtésére és további kezelésére kizárólag akkor kerülhet sor, ha arra az összefonódás 

értékelésével kapcsolatos bizottsági végrehajtási feladatok szempontjából szükség van. Az 

eljárási jogszabályok, valamint az uniós bíróságok ítélkezési gyakorlata egyértelmű korlátokat 

határozott meg a Bizottság vizsgálati hatásköre és az információk felhasználása tekintetében.  

 

A szolgálati titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó információk nem hozhatók 

nyilvánosságra. A meghallgató tisztviselőknek, amikor döntéshozatali jogkörük keretében a 

természetes személyekre vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról döntenek, az 

(EU) 2018/1725 rendeletet is figyelembe kell venniük. Vannak olyan különleges eljárások, 
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amelyek védik az érdekelt harmadik feleket abban az esetben, ha az érdekek mérlegelése 

megkívánja az e felek által bizalmasnak tekintett információk közlését. 

 

A versenyjogi szabályok garantálják továbbá, hogy az adatok gyűjtése minden esetben csak 

meghatározott, egyértelmű és törvényes célból történjen. Az adatok gyűjtésére és további 

kezelésére csak az összefonódásokkal kapcsolatos uniós szabályok alkalmazása céljából és 

csak az adatgyűjtés tárgya tekintetében kerülhet sor. 

 

 

 

Hogyan ellenőrizheti személyes adatainak pontosságát, és szükség esetén hogyan 

helyesbítheti őket? 

  

Amennyiben az érintettek jogosultságot kapnának arra, hogy betekintsenek a Bizottság 

ügyirataiban szereplő adataikba, vagy korlátozzák vagy töröljék azokat, az akadályozná a 

Bizottságot a versenyjogi szabályok végrehajtása során felmerülő ellenőrzési vagy vizsgálati 

feladatainak elvégzésében, amire az Európai Unió fontos gazdasági vagy pénzügyi érdekeinek 

(azaz a versenyképes piacok megfelelő működésének) védelme érdekében van szükség. 

Ezekben az esetekben ezért az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikke és a 2018. december 5-i 

(EU) 2018/1927 bizottsági határozat
3
 szerinti korlátozások alkalmazandók. Az érintettnek 

ugyanakkor lehetősége lesz arra, hogy az adatvédelmi nyilatkozatban említett e-mail-címre 

kérelmet küldjön azon adatai kezelésének korlátozása vagy az adatok törlése iránt, amelyeket 

állítólagosan jogszerűtlenül kezeltek. 

 

 

Mennyi ideig őrzi meg a Bizottság az Ön adatait? 

 

A Bizottság az ügy lezárásáig megőrzi a versenyjogi ügyiratokat, mint ahogyan az a 

megalapozott adminisztratív eljárásokhoz szükséges. Az ügykezelési alkalmazásokban tárolt 

elektronikus fájlt is lezárja. Míg a dokumentumok és az ügy metaadatai továbbra is 

hozzáférhetők maradnak a Bizottság munkatársai számára, az ügy lezárását követő két éven 

belül megszűnik a (külön eszközzel zajló) teljes szövegű keresés lehetősége. Az elektronikus 

kérdőíves alkalmazáson (eQuestionnaire) keresztül a Bizottsághoz eljuttatott válaszokat az 

alkalmazás egy bizonyos ideig tárolja az alábbiak szerint: i. az elérhetőségi adatokat az ügy 

lezárását követő egy évig és ii. az egyéb válaszokat az ügy lezárását követő öt évig őrzi meg. 

 

Az ügy lezárása után az ügyirat a Bizottság levéltárába kerül. Ez a Bizottság azon általános 

kötelezettségén alapul, melynek értelmében meg kell őriznie a feladatai ellátása során kapott 

és az uniós tevékenységekhez kapcsolódó dokumentumokat. Ezt a kötelezettséget a Bizottság 

archiválási politikájának tágabb összefüggésében kell értelmezni. 

                                                 
3
 A Bizottság (EU) 2018/1927 határozata (2018. december 5.) a személyes adatoknak az Európai Bizottság által 

a versenyjog területén történő kezelése tekintetében az érintettek tájékoztatására és egyes jogok korlátozására 

vonatkozó belső szabályok megállapításáról (HL L 313., 2018.12.10., 39–44. o.). 
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A Bizottság tevékenységeivel kapcsolatos konzultációk, értékelések és egyéb típusú 

visszajelzések keretében kezelt személyes adatokat a Bizottság annyi ideig tárolja, amely 

szükséges ahhoz, hogy az érdekelt felek visszajelzést kaphassanak. A konkrét konzultációk, 

értékelések vagy más típusú visszajelzések esetében a szerződő félre vonatkozó megőrzési 

időszak nem haladja meg a 6 hónapot attól az időponttól számítva, hogy a szerződő fél 

benyújtotta a zárójelentést vagy az eredményeket a Bizottságnak, vagy hogy a szerződő fél és 

a Bizottság között más módon megszűnt a szerződés.  

 

 

 

Kapcsolattartási adatok 

 

Amennyiben bármilyen kérdése vagy kérése van a benyújtott információkkal vagy az Ön 

jogaival kapcsolatban, kérjük, forduljon bizalommal a Versenypolitikai Főigazgatóság 

adatvédelmi koordinátorához a következő e-mail-címen: comp-data-protection@ec.europa.eu 

, vagy lépjen kapcsolatba a Bizottság adatvédelmi tisztviselőjével: data-protection-

officer@ec.europa.eu . 

 

Jogorvoslat 

 

Probléma esetén az európai adatvédelmi biztoshoz fordulhat panaszával. Részletes tudnivalók 

a következő weboldalon találhatók: 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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