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  PRIVACYVERKLARING 

 

 

Deze verklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van 

door de Commissie uitgevoerde concentratieonderzoeken. De gegevens die bij deze 

onderzoeken worden verzameld en verwerkt, bevatten gegevens over geïdentificeerde of 

identificeerbare natuurlijke personen, en de verwerking van die gegevens is onderworpen aan 

Verordening (EU) nr. 2018/1725
1
. De verwerking valt onder de bevoegdheid van de eenheid 

Register en Transparantie van DG Concurrentie, die optreedt als 

verwerkingsverantwoordelijke. 

 

          

Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke: 

 

Eenheid R1 - Register en Transparantie, DG Concurrentie,   

COMP-R1-MAIL@ec.europa.eu 

 

Naam en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming: 

 

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

 

Waarvoor worden er gegevens verzameld? Wat is de rechtsgrondslag voor de 

verwerking? 

 

Doel van de EU-concentratiecontrole is te beoordelen of concentraties tussen ondernemingen 

met een EU-dimensie de daadwerkelijke mededinging op de interne markt of een wezenlijk 

deel daarvan significant belemmeren. Concentraties die vallen onder het toepassingsgebied 

van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle 

op concentraties van ondernemingen ("Verordening 139/2004"), moeten bij de Commissie 

worden aangemeld teneinde de toestemming van de Commissie te verkrijgen om de transactie 

uit te voeren.  

Om de Commissie in staat te stellen concentratieonderzoeken uit te voeren, heeft de Raad de 

Commissie diverse bevoegdheden voor het verzamelen van gegevens verleend (zoals het 

verzenden van verzoeken om inlichtingen, het afnemen van verklaringen en het uitvoeren van 

inspecties). 

 

                                                 
1
 Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de 

instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot 

intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39). 

mailto:COMP-R1-MAIL@ec.europa.eu
mailto:data-protection-officer@ec.europa.eu


 Europese Commissie 
Directoraat-generaal Concurrentie 

Fusies 

 
 

 2 

Gegevens die door DG Concurrentie worden verzameld en verwerkt, hebben betrekking op 

ondernemingen die onder de EU-regels inzake concentratiecontrole vallen, en mogelijk op 

hun concurrenten, klanten en leveranciers. De nodige informatie die door de Commissie uit 

hoofde van haar inspectie- en onderzoeksbevoegdheden wordt verzameld en verwerkt, bevat 

echter onvermijdelijk persoonsgegevens.  

Die gegevens worden alleen gebruikt voor de beoordeling van de bevoegdheid van de 

Commissie met betrekking tot een voorgenomen concentratie en van de mogelijke gevolgen 

daarvan voor de structuur en de dynamiek van de concurrentie in de EU, alsook om na gaan 

of een onderneming haar verplichtingen of verbintenissen uit hoofde van Verordening 

139/2004 naleeft. 

Voorts kan de Commissie de contactgegevens voor andere verenigbare doeleinden verwerken, 

zoals het verrichten van marktonderzoeken, raadplegingen en beoordelingen van haar 

procedures of relevante inhoudelijke regels, om haar praktijken en de toepasselijke wetgeving 

te verbeteren. In dergelijke gevallen worden de gegevens van de betrokkene op vrijwillige 

basis verstrekt. 

 

De Commissie kan ook persoonsgegevens verwerken bij uitwisselingen met autoriteiten en 

organisaties van derde landen. 

 

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij? De betrokken categorieën van 

persoonsgegevens 

 

 

De persoonsgegevens die in het kader van concentratieprocedures worden verzameld en 

verwerkt, zijn doorgaans de namen, contactgegevens (e-mailadres, postadres, 

telefoonnummer, faxnummer en in sommige gevallen ook privé-contactgegevens) en de titel 

of functie (bijv. CEO, marketingmanager, enz.) van natuurlijke personen binnen een 

onderneming en van natuurlijke personen die met die personen hebben gecommuniceerd. Wij 

kunnen ook gegevens verzamelen over natuurlijke personen die eigenaar zijn van een 

onderneming of die een belang hebben in een onderneming, alsook over klagers. Als er 

verbintenissen in het geding zijn, kunnen de verzamelde persoonsgegevens betrekking hebben 

op de rol in een (potentieel) af te stoten bedrijfsonderdeel om te beoordelen of het passend is 

tegemoet te komen aan de vastgestelde bezwaren en op de levensvatbaarheid van het 

bedrijfsonderdeel (voornamelijk organigrammen); het kan ook persoonsgegevens van 

natuurlijke personen betreffen die werkzaam zijn bij een onderneming die een (potentieel) af 

te stoten bedrijfsonderdeel wil verwerven, alsook gegevens die doorgaans in een cv worden 

opgenomen in het kader van een kandidatuur als trustee of hold-separate manager 

(voornamelijk beroepservaring die relevant is voor de functie). 

 

Ontvangers en doorgiften  

Wie heeft toegang tot uw gegevens en wie krijgt ze te zien? 

 

Binnen de Commissie 
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De toegang tot concentratiedossiers is beperkt tot het personeel van de Commissie. De 

verzamelde documenten worden elektronisch opgeslagen en, indien nodig, ook in papieren 

dossiers. De toegang tot de elektronische dossiers die in de casemanagementtoepassingen zijn 

opgeslagen, is beperkt tot het personeel van de Commissie. De originele papieren dossiers 

worden bewaard op de griffie voor concentraties, op een specifieke locatie, die buiten de 

kantooruren wordt vergrendeld. Bovendien is de toegang tot de kantoren van de Commissie 

beperkt. Met het oog op de beoordeling van de concentratiezaak kunnen bepaalde gegevens 

behalve aan het personeel van het DG dat is belast met het onderzoek, ook aan andere 

diensten van de Commissie beschikbaar worden gesteld op een strikte “need-to-know”-basis, 

bijvoorbeeld in het kader van het overleg tussen de diensten. 

 

Andere organen en instellingen van de EU  

 

Wanneer een klacht ter informatie of voor opmerkingen of advies aan een instelling van de 

EU wordt toegezonden, kunnen de persoonsgegevens aan die instelling worden doorgegeven 

(bijv. klachten bij de ombudsman of de Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming). Deze ontvangers zijn onderworpen aan Verordening (EU) 2018/1725. 

 

De lidstaten en de toezichthoudende autoriteit van de EVA 

 

De doorgifte van gegevens aan mededingingsautoriteiten binnen de EU is mogelijk wanneer 

voldaan is aan de voorwaarden van Verordening 139/2004 voor het verzoek om gedeeltelijke 

of volledige verwijzing. Bovendien doet de Commissie de bevoegde autoriteiten van de 

lidstaten binnen drie werkdagen een afschrift toekomen van de aanmeldingen en van de 

belangrijkste stukken die zij krachtens Verordening 139/2004 ontvangt of verzendt (bv. door 

de partijen aangeboden verbintenissen of een ontwerpbesluit). In deze zaken zijn de nationale 

mededingingsautoriteiten onderworpen aan de algemene verordening gegevensbescherming
2
 

en aan de nationale uitvoeringsbepalingen die vergelijkbare verplichtingen bevatten als 

Verordening (EU) 2018/1725.  

Ingeval machtigingen van nationale rechterlijke instanties nodig zijn, zoals voor het 

verrichten van inspecties, kan van de Commissie worden verlangd dat zij aan de betrokken 

rechterlijke instantie gedetailleerde toelichtingen verstrekt met betrekking tot het voorwerp 

van de inspecties. De nationale rechterlijke instantie mag evenwel geen gegevens uit het 

Commissiedossier verlangen (artikel 13 van Verordening 139/2004). 

Uitwisselingen met autoriteiten en organisaties van derde landen 

 

De Commissie kan gegevens uitwisselen met autoriteiten van derde landen en heeft met een 

aantal derde landen diverse internationale overeenkomsten en instrumenten betreffende de 

                                                 
2
  Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende 

het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 

gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1). 
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handhaving van het mededingingsrecht ondertekend. Soms bevat dit gegevensmateriaal 

persoonsgegevens. Voor de doorgifte van die gegevens baseert de Commissie zich op: een 

adequaatheidsbesluit voor de uitwisseling van gegevens die persoonsgegevens bevatten, met 

de Zwitserse mededingingsautoriteiten in het kader van de samenwerkingsovereenkomst van 

de tweede generatie, die sinds 2014 van kracht is. Met betrekking tot andere rechtsgebieden 

moet de Commissie, bij ontstentenis van een adequaatheidsbesluit, zorgen voor passende 

waarborgen alvorens persoonsgegevens door te geven, of kunnen internationale doorgiften 

plaatsvinden wanneer die nodig zijn op grond van "gewichtige redenen van algemeen 

belang". 

 

 

 

Toegang tot het dossier 

 

Partijen bij de procedure waartegen de bezwaren doorgaans gericht zijn: in het kader van het 

recht op verdediging wanneer de concentratiezaak aan een diepgaand onderzoek wordt 

onderworpen, kunnen partijen en hun vertegenwoordigers toegang krijgen tot het dossier (met 

uitzondering van vertrouwelijke informatie en zakengeheimen) volgens de in de 

concentratiewetgeving vastgelegde procedure en waarborgen. Via de procedure voor toegang 

tot dossiers verkregen documenten mogen alleen worden gebruikt voor de beoordeling van 

een voorgenomen concentratie. 

 

 

Trustees en consultants 

 

De Commissie mag persoonsgegevens doorgeven aan een trustee die is aangewezen om te 

helpen toezien op de uitvoering van verbintenissen in het kader van een concentratiebesluit, 

met name in het geval van klachten betreffende de uitvoering van dergelijke verbintenissen. 

De trustee moet dezelfde normen inzake gegevensbescherming en vertrouwelijkheid in acht 

nemen als de instellingen. 

 

In het kader van de beoordeling van een voorgenomen concentratie, evenals voor bepaalde 

raadplegings- en beoordelingsdoeleinden met het oog op een grotere doeltreffendheid van de 

procedures van de Commissie of het relevante regelgevingskader mogen de contactgegevens 

van personen worden doorgegeven aan contractanten, die dezelfde normen inzake 

gegevensbescherming en vertrouwelijkheid in acht moeten nemen als de instellingen. 

 

 

Hoe beschermen en beveiligen wij uw gegevens? 

 

Los van de hierboven beschreven fysieke maatregelen mogen gegevens op grond van 

Verordening 139/2004 alleen worden verzameld en verwerkt wanneer dit noodzakelijk is voor 

de uitvoering van de beoordelings- en handhavingstaken van de Commissie bij concentraties. 

In de procedureverordeningen, alsook in de jurisprudentie van de EU-rechtbanken, zijn 

duidelijke grenzen gesteld aan de onderzoeksbevoegdheden van de Commissie en aan het 

gebruik van de informatie.  
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Voorts mag informatie die onder de geheimhoudingsplicht valt, niet openbaar worden 

gemaakt. Bij besluiten over de openbaarmaking van informatie over natuurlijke personen 

moeten de raadadviseurs-auditeurs in het kader van hun beslissingsbevoegdheden ook 

rekening houden met Verordening (EU) 2018/1725. Er zijn speciale procedures die 

belanghebbenden beschermen wanneer gegevens die door die partijen als vertrouwelijk 

worden beschouwd, met het oog op de afweging van belangen openbaar moeten worden 

gemaakt. 

 

De diverse mededingingsbepalingen garanderen ook dat gegevens worden verzameld voor 

welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. De gegevens mogen 

alleen worden verzameld en verwerkt voor de toepassing van de concentratieregels van de EU 

en voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. 

 

 

 

Hoe kunt u de juistheid van uw persoonsgegevens verifiëren en zo nodig rectificeren? 

  

Het verlenen van een recht van toegang aan betrokkenen en het beperken van de verwerking 

of het wissen van hun gegevens in de dossiers van de Commissie zou een belemmering 

vormen voor de taken van de Commissie op het gebied van toezicht en inspectie bij het 

handhaven van het mededingingsrecht, wat noodzakelijk is om belangrijke economische of 

financiële belangen van de Europese Unie (d.w.z. de goede werking van concurrerende 

markten) te vrijwaren. De beperkingen van artikel 25 van Verordening (EU) 2018/1725 en 

besluit (EU) 2018/1927 van de Commissie van 5 december 2018
3
 zijn in deze gevallen 

derhalve van toepassing. De betrokkene heeft evenwel de mogelijkheid om via de in de 

privacyverklaring vermelde mailbox te verzoeken om beperking van de verwerking of wissing 

van gegevens die onrechtmatig zouden zijn verwerkt. 

 

 

Hoe lang houdt de Commissie uw gegevens bij? 

 

De Commissie houdt mededingingsdossiers bij tot de zaak is afgerond, wat noodzakelijk is 

voor een deugdelijke administratieve procedure. Het elektronische dossier wordt afgesloten in 

de casemanagementtoepassing. Hoewel de documenten en metagegevens van de zaak 

toegankelijk blijven voor het personeel van de Commissie, is het twee jaar nadat de zaak is 

afgesloten niet langer mogelijk op volledige tekst te zoeken (aan de hand van een afzonderlijk 

instrument). Antwoorden die aan de Commissie via de toepassing voor elektronische 

vragenlijsten (eQuestionnaire) worden verstrekt, worden gedurende de hierna vastgestelde 

                                                 
3
 Besluit (EU) 2018/1927 van de Commissie van 5 december 2018 houdende interne voorschriften betreffende 

de verwerking van persoonsgegevens door de Europese Commissie op mededingingsgebied in verband met de 

informatieverstrekking aan betrokkenen en de beperking van bepaalde rechten (PB L 313 van 10.12.2018, blz. 

39). 
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periodes in de toepassing opgeslagen: i) voor contactgegevens: een jaar nadat de zaak is 

afgesloten, en ii) voor andere antwoorden: vijf jaar nadat de zaak is afgesloten. 

 

Nadat de zaak is afgesloten, wordt het dossier naar de historische archieven van de 

Commissie overgebracht. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan de algemene verplichting van 

de Commissie om de in het kader van de uitoefening van haar taken verkregen documenten in 

verband met EU-activiteiten te bewaren. Dit moet worden gezien in de bredere context van 

het archiveringsbeleid van de Commissie. 

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van raadplegingen, beoordelingen en 

andere soorten feedback over de activiteiten van de Commissie, worden opgeslagen 

gedurende de periode die nodig is voor feedback aan de belanghebbenden. Voor elke 

specifieke raadpleging, beoordeling of andere vorm van feedback mag de bewaartermijn voor 

een contractant niet meer bedragen dan zes maanden vanaf de datum waarop het eindverslag 

of de definitieve uitkomst door de contractant aan de Commissie is verstrekt, of waarop de 

overeenkomst op andere wijze werd beëindigd tussen de contractant en de Commissie.  

 

 

 

Contactgegevens 

 

Heeft u vragen of een verzoek in verband met de ingediende gegevens of over uw rechten? 

Neem dan contact op met de coördinator voor gegevensbescherming van DG Concurrentie 

door een e-mail te sturen naar: comp-data-protection@ec.europa.eu, of met de coördinator 

voor gegevensbescherming van de Commissie door een e mail te sturen naar data-protection-

officer@ec.europa.eu . 

 

Klachten 

 

Bij een geschil kunt u een klacht indienen bij de Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming. De details zijn te vinden op de volgende website 

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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