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  DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE 

 

 

Prezenta declarație se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul 

investigațiilor privind concentrările economice efectuate de Comisie. Printre datele care sunt 

colectate și prelucrate mai apoi în cadrul unor astfel de investigații se numără informații 

referitoare la persoane fizice identificate sau identificabile, iar prelucrarea acestor date intră 

sub incidența Regulamentului (UE) 2018/1725
1
. Prelucrarea are loc sub responsabilitatea 

unității Registratură și transparență din cadrul DG Concurență, în calitatea sa de operator de 

date. 

 

          

Numele și coordonatele de contact ale operatorului: 

 

Unitatea R1 – Registratură și transparență, DG Concurență,  

COMP-R1-MAIL@ec.europa.eu 

 

Numele și coordonatele de contact ale responsabilului cu protecția datelor: 

 

data-protection-officer@ec.europa.eu 

 

În ce scop are loc colectarea datelor? Care este temeiul juridic al prelucrării datelor? 

 

Scopul controlului concentrărilor economice în UE este acela de a evalua cazurile în care 

concentrările dintre întreprinderile cu o dimensiune UE pot denatura în mod semnificativ 

concurența efectivă pe piața internă sau pe un segment important al acesteia. Concentrările 

care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 

privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi („Regulamentul 139/2004”) 

sunt notificate Comisiei pentru a se obține autorizația Comisiei de a pune în aplicare 

operațiunea respectivă. 

Pentru a permite Comisiei să efectueze investigații privind concentrările economice, Consiliul 

a conferit Comisiei diferite competențe în materie de colectare de informații (de exemplu, prin 

transmiterea de solicitări de informații, prin luarea de declarații și prin efectuarea de 

inspecții). 

 

                                                 
1
 Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, 

organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE, JO L 295, 21.11.2018, p. 39-98. 

mailto:COMP-R1-MAIL@ec.europa.eu
mailto:data-protection-officer@ec.europa.eu
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Informațiile care sunt colectate și prelucrate mai apoi de DG Concurență se referă la 

întreprinderi care fac obiectul normelor UE privind controlul concentrărilor economice, 

precum și, eventual, la concurenții, clienții și furnizorii acestora. Cu toate acestea, informațiile 

necesare care sunt colectate și prelucrate ulterior de către Comisie în baza competențelor sale 

de inspecție și de investigare includ în mod inevitabil date cu caracter personal.  

Aceste informații sunt utilizate numai cu scopul de a evalua în mod eficace competențele 

Comisiei în raport cu o concentrare propusă și efectele potențiale ale acesteia asupra structurii 

și dinamicii concurenței în UE, precum și respectarea de către o întreprindere a obligațiilor 

care îi revin în temeiul Regulamentului 139/2004 sau a angajamentelor asumate de aceasta în 

temeiul regulamentului respectiv. 

În plus, pentru a-și îmbunătăți practicile și legislația aplicabilă, Comisia poate prelucra 

coordonate de contact și pentru alte scopuri compatibile, cum ar fi efectuarea de studii de 

piață, consultări și evaluări ale procedurilor sale ori ale normelor de fond relevante. Persoana 

vizată furnizează informații în mod voluntar în astfel de situații. 

 

Comisia poate, de asemenea, să prelucreze date cu caracter personal în cadrul schimburilor de 

informații cu autorități și organizații din țări terțe. 

 

 

Ce categorii de date personale sunt colectate? Categoriile de date cu caracter personal 

colectate 

 

 

Datele cu caracter personal care sunt colectate și prelucrate mai apoi în contextul unei 

proceduri referitoare la o concentrare economică sunt, de cele mai multe ori, numele, 

coordonatele de contact (adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon, numărul de fax 

și, ocazional, și coordonatele de contact private) și titlul sau funcția deținute (de exemplu, 

director general, director de marketing etc.) de persoana fizică respectivă în cadrul unei 

întreprinderi și de persoanele fizice care au comunicat cu ea. De asemenea, este posibil să fie 

colectate informații cu privire la persoanele fizice care dețin o întreprindere sau participații 

într-o întreprindere, precum și cu privire la reclamanți. Dacă au fost asumate angajamente, 

datele cu caracter personal colectate pot include rolul persoanei în cauză într-o întreprindere 

care face obiectul (sau ar putea face obiectul) unei cesionări, în vederea evaluării utilității 

oferirii unui răspuns la preocupările identificate și a evaluării viabilității întreprinderii (în 

principal organigrama); de asemenea, pot fi incluse datele cu caracter personal ale persoanelor 

fizice angajate într-o întreprindere interesată să achiziționeze o activitate care este (sau ar 

putea fi) cesionată, precum și datele furnizate, de regulă, într-un CV în contextul depunerii 

unei candidaturi pentru postul de administrator fiduciar sau de administrator al elementelor de 

activ separate (în principal, experiența profesională relevantă pentru candidatura respectivă). 
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Destinatari și transferuri  

Cine are acces la informațiile dumneavoastră și cui îi sunt divulgate acestea? 

 

În cadrul Comisiei 

 

La dosarele privind concentrările economice nu au acces decât membrii personalului 

Comisiei. Documentele obținute sunt păstrate în format electronic și, dacă este cazul, pe 

suport de hârtie. Accesul la dosarele electronice păstrate în aplicațiile de gestionare a cazurilor 

este permis doar personalului Comisiei. Dosarele pe suport de hârtie originale sunt păstrate la 

Registrul concentrărilor economice, într-un loc desemnat special în acest scop, care se încuie 

în afara orelor de program. În plus, intrarea în sediul Comisiei este restricționată. În afară de 

personalul din cadrul direcției generale care se ocupă de investigație, anumite date pot fi, de 

asemenea, puse la dispoziția altor servicii ale Comisiei, strict pe baza principiului necesității 

de a cunoaște, de exemplu în contextul consultărilor interservicii, în vederea analizării cazului 

de concentrare economică. 

 

Alte organe și instituții ale UE  

 

În cazul în care se trimite unei instituții a UE o reclamație în scop informativ sau pentru a se 

solicita formularea de observații sau avize, datele cu caracter personal pot fi transferate 

instituției respective (de exemplu, reclamații adresate Ombudsmanului sau AEPD). Acești 

destinatari se supun dispozițiilor Regulamentului (UE) 2018/1725. 

 

Statele membre și Autoritatea AELS de Supraveghere 

 

Transferul de informații către autoritățile din domeniul concurenței din cadrul UE este posibil 

atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute în Regulamentul 139/2004 pentru o trimitere 

parțială sau integrală. În plus, Comisia transmite autorităților competente ale statelor membre 

copii ale notificărilor și copii ale celor mai importante documente primite de Comisie sau 

publicate de aceasta în temeiul Regulamentului 139/2004 (de exemplu, angajamentele 

asumate de părți, proiectele de decizie). În aceste situații, autoritățile naționale din domeniul 

concurenței intră sub incidența Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD)
2
 și a 

reglementărilor naționale de punere în aplicare, care conțin obligații similare cu cele din 

Regulamentul (UE) 2018/1725.  

În cazul în care este necesară obținerea unei autorizații din partea autorităților judiciare 

naționale, de exemplu pentru efectuarea de inspecții, Comisia ar putea fi nevoită să furnizeze 

autorității judiciare respective explicații detaliate privind obiectul inspecțiilor. Cu toate 

acestea, autoritatea judiciară națională nu poate solicita să i se furnizeze informații din dosarul 

Comisiei (articolul 13 din Regulamentul 139/2004). 

                                                 
2
  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția 

datelor), JO L 119, 4.5.2016, p. 1-88. 
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Schimburi de informații cu autorități și organizații din țări terțe 

 

Comisia poate face schimb de informații cu autorități din țări terțe și a încheiat, cu mai multe 

țări terțe, o serie de acorduri și instrumente internaționale privind asigurarea respectării 

normelor din domeniul concurenței. Uneori, informațiile astfel furnizate pot să includă și date 

cu caracter personal. Pentru transferul acestor informații, Comisia se bazează pe caracterul 

adecvat în cazul schimburilor de informații ce conțin date cu caracter personal cu autoritățile 

elvețiene de concurență, care au loc în temeiul acordului de cooperare de a doua generație, în 

vigoare din 2014. În ceea ce privește alte jurisdicții, în absența caracterului adecvat, Comisia 

trebuie să se asigure că există garanții corespunzătoare înainte de transferul datelor cu caracter 

personal sau pot avea loc transferuri internaționale atunci când acest lucru este necesar din 

„rațiuni importante de interes public”. 

 

 

 

Accesul la dosar 

 

Părțile la procedură care sunt, în general, destinatarii obiecțiunilor: în contextul dreptului la 

apărare, atunci când cazul de concentrare economică face obiectul unei investigații 

aprofundate, părțile și reprezentanții acestora pot avea acces la dosar (cu excepția 

informațiilor confidențiale și a secretelor de afaceri), în conformitate cu procedura și 

garanțiile prevăzute în legislația privind concentrările economice. Documentele obținute prin 

procedura de „acces la dosar” pot fi utilizate numai în scopul evaluării unei concentrări 

economice propuse. 

 

 

Administratori fiduciari, consultanți 

 

Comisia poate transfera date cu caracter personal unui administrator fiduciar desemnat să 

contribuie la monitorizarea punerii în aplicare a angajamentelor asumate în cadrul unei decizii 

de concentrare economică, în special în cazul reclamațiilor privind respectarea unor astfel de 

angajamente. Administratorul fiduciar va avea obligația de a respecta aceleași standarde de 

protecție a datelor și de confidențialitate ca și instituțiile. 

 

În contextul evaluării unei concentrări economice propuse, precum și în cazul anumitor 

consultări și evaluări, în vederea îmbunătățirii eficienței procedurilor Comisiei ori a cadrului 

normativ relevant, coordonatele de contact ale persoanelor fizice pot fi transferate 

contractanților, care vor avea obligația de a respecta aceleași standarde de protecție a datelor 

și de confidențialitate ca și instituțiile. 

 

 

Cum asigură Comisia protecția și securitatea informațiilor dumneavoastră? 

 

În plus față de măsurile fizice prezentate mai sus, în temeiul Regulamentului 139/2004, datele 

pot fi colectate și mai apoi prelucrate numai atunci când acest lucru este necesar pentru 

îndeplinirea de către Comisie a sarcinilor sale de evaluare a concentrărilor economice. 
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Regulamentele de procedură, precum și jurisprudența instanțelor UE stabilesc limite clare 

pentru competențele de investigare ale Comisiei, precum și pentru utilizarea informațiilor.  

 

În plus, informațiile care fac obiectul obligației de păstrare a secretului profesional nu pot fi 

divulgate. Atunci când decid cu privire la divulgarea de informații privind persoanele fizice în 

contextul competențelor lor decizionale, consilierii-auditori trebuie, de asemenea, să țină 

seama de Regulamentul (UE) 2018/1725. Există proceduri speciale care protejează părțile 

terțe interesate în cazul în care punerea în balanță a intereselor tuturor părților face necesară 

divulgarea informațiilor considerate confidențiale de către părțile respective. 

 

Diferitele reglementări în materie de concurență garantează, de asemenea, faptul că toate 

datele se colectează cu un scop precis, explicit și legitim. Datele pot fi colectate și prelucrate 

mai apoi numai în vederea aplicării normelor antitrust ale UE și doar cu privire la subiectul 

pentru care au fost colectate. 

 

 

 

Cum puteți verifica exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal și, dacă este 

nevoie, cum le puteți corecta? 

  

Acordarea dreptului persoanelor vizate de a consulta datele care le privesc existente în 

dosarele de caz ale Comisiei, de a restricționa prelucrarea lor sau de a le șterge ar împiedica 

Comisia să își îndeplinească sarcinile de monitorizare și de inspecție pe care aceasta le 

exercită în contextul asigurării respectării legislației din domeniul concurenței, iar acest lucru 

este necesar pentru a proteja interese economice sau financiare importante ale 

Uniunii Europene (și anume, buna funcționare a piețelor concurențiale). Prin urmare, în aceste 

cazuri se aplică restricțiile prevăzute la articolul 25 din Regulamentul (UE) 2018/1725 și în 

Decizia (UE) 2018/1927 a Comisiei din 5.12.2018
3
. Cu toate acestea, persoana vizată va avea 

posibilitatea de a trimite pe adresa de e-mail menționată în declarația de confidențialitate o 

cerere de restricționare a prelucrării sau de ștergere a datelor sale, despre care consideră că ar 

fi fost prelucrate în mod ilegal. 

 

 

Cât timp păstrează Comisia datele dumneavoastră cu caracter personal? 

 

Comisia păstrează dosarele de concurență până la închiderea cazului, fapt necesar pentru a se 

garanta o procedură administrativă eficace. Dosarul electronic este închis în aplicația de 

gestionare a cazurilor. Chiar dacă documentele și metadatele cazului pot fi în continuare 

accesibile personalului Comisiei, posibilitatea de a efectua căutări după textul integral (cu 

ajutorul unui instrument separat) nu mai este disponibilă după doi ani de la închiderea cazului. 

                                                 
3
 Decizia (UE) 2018/1927 a Comisiei din 5 decembrie 2018 de stabilire a normelor interne privind prelucrarea 

datelor cu caracter personal de către Comisia Europeană în domeniul concurenței în legătură cu furnizarea de 

informații către persoanele vizate și restricționarea anumitor drepturi, JO L 313, 10.12.2018, p. 39-44. 
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Răspunsurile furnizate Comisiei prin intermediul chestionarului electronic (aplicația 

eQuestion) sunt păstrate în aplicație pentru o perioadă dată, după cum urmează: (i) în ceea ce 

privește coordonatele de contact, timp de un an de la închiderea cazului, iar (ii) în ceea ce 

privește alte răspunsuri, timp de 5 ani de la închiderea cazului. 

 

După închiderea cazului, dosarul este trimis în arhivele istorice ale Comisiei. Acest lucru este 

necesar pentru a se respecta obligația generală a Comisiei de a păstra documentele referitoare 

la activitățile UE pe care le-a obținut în cadrul exercitării atribuțiilor sale. Această obligație ar 

trebui considerată în contextul mai larg al politicii în materie de arhivare a Comisiei. 

 

Datele cu caracter personal prelucrate în contextul consultărilor, al evaluărilor și al altor tipuri 

de feedback referitoare la activitățile Comisiei vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru 

a putea fi contactate părțile interesate în vederea obținerii de feedback. Pentru fiecare 

consultare, evaluare sau alt tip de feedback, perioada de păstrare pentru un contractant nu ar 

trebui să depășească 6 luni de la data la care contractantul a furnizat Comisiei raportul final 

sau documentul final sau de la data la care contractul a luat sfârșit într-un alt mod între 

contractant și Comisie.  

 

 

 

Informații de contact 

 

În cazul în care aveți întrebări sau solicitări referitoare la informațiile prezentate sau la 

drepturile dumneavoastră, vă rugăm să vă adresați coordonatorului pentru protecția datelor 

din cadrul DG Concurență, trimițând un mesaj la următoarea adresă de e-mail: comp-data-

protection@ec.europa.eu, sau să vă adresați responsabilului cu protecția datelor al Comisiei, 

trimițând un mesaj la adresa data-protection-officer@ec.europa.eu. 

 

Sesizări 

 

În caz de conflict, reclamațiile pot fi adresate Autorității Europene pentru Protecția Datelor. 

Toate detaliile sunt disponibile pe următorul site: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB. 

 

mailto:comp-data-protection@ec.europa.eu
mailto:comp-data-protection@ec.europa.eu
mailto:data-protection-officer@ec.europa.eu
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB
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