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  VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

 

Toto vyhlásenie sa týka spracúvania osobných údajov v súvislosti s prešetrovaniami 

koncentrácií, ktoré vykonáva Komisia. Údaje, ktoré sa získavajú a ďalej spracúvajú v rámci 

týchto vyšetrovaní, zahŕňajú informácie súvisiace s identifikovanými alebo 

identifikovateľnými fyzickými osobami a na spracúvanie týchto údajov sa vzťahuje 

nariadenie (EÚ) 2018/1725
1
. Za spracúvanie zodpovedá oddelenie Evidencia 

a transparentnosť v rámci GR pre hospodársku súťaž, ktoré je prevádzkovateľom. 

 

 

Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa: 

 

Oddelenie R1 – Evidencia a transparentnosť, GR pre hospodársku súťaž  

COMP-R1-MAIL@ec.europa.eu 

 

Meno a kontaktné údaje zodpovednej osoby: 

 

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

 

Aký je účel získavania údajov? Aký je právny základ ich spracúvania? 

 

Účelom kontroly koncentrácií je posúdiť, či koncentrácie medzi podnikmi v rámci EÚ 

významne nebránia účinnej hospodárskej súťaži na vnútornom trhu alebo v jeho podstatnej 

časti. Koncentrácie, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 

z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi („nariadenie č. 139/2004“), sa 

oznamujú Komisii s cieľom získať povolenie Komisie na uskutočnenie koncentrácie. 

S cieľom umožniť prešetrovania koncentrácií Rada udelila Komisii rôzne právomoci na 

získavanie informácií (napr. zasielaním žiadostí o informácie, prijímaním vyhlásení 

a vykonávaním inšpekcií). 

 

Informácie, ktoré získa a ďalej spracuje GR pre hospodársku súťaž, sa týkajú podnikov, na 

ktoré sa vzťahujú pravidlá kontroly koncentrácií v EÚ, prípadne ich konkurentov, klientov 

a dodávateľov. Potrebné informácie, ktoré Komisia získava a ďalej spracúva na základe 

svojich inšpekčných a vyšetrovacích právomocí, však nevyhnutne zahŕňajú osobné údaje.  

                                                 
1
  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES, Ú. v. EÚ 

L 295, 21.11.2018, s. 39 – 98. 

mailto:COMP-R1-MAIL@ec.europa.eu
mailto:data-protection-officer@ec.europa.eu
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Tieto informácie sa používajú len na účel efektívneho posúdenia právomoci Komisie nad 

navrhovanou koncentráciou a potenciálneho vplyvu koncentrácie na štruktúru a dynamiku 

hospodárskej súťaže v EÚ, ako aj na posúdenie dodržiavania súladu podniku s povinnosťami 

stanovenými v nariadení č. 139/2004 alebo so záväzkami prijatými na základe uvedeného 

nariadenia. 

Komisia môže spracúvať kontaktné údaje na ďalšie zlučiteľné účely, ako sú prieskumy trhu, 

konzultácie a hodnotenia jej postupov či príslušných hmotnoprávnych pravidiel s cieľom 

zlepšiť prax Komisie i platné právne predpisy. V takýchto prípadoch dotknutá osoba 

poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne. 

 

Komisia tiež môže spracúvať osobné údaje pri výmenách s orgánmi a organizáciami tretích 

krajín. 

 

 

Aké osobné údaje získavame? Kategórie dotknutých osobných údajov 

 

 

Osobné údaje, ktoré sa získavajú a ďalej spracúvajú v súvislosti s konaniami 

o koncentráciách, často zahŕňajú mená, kontaktné údaje (e-mailová adresa, poštová adresa, 

telefónne číslo, faxové číslo a príležitostne tiež súkromné kontaktné údaje), postavenie alebo 

funkciu fyzických osôb v podniku (napr. výkonný riaditeľ, marketingový manažér atď.) 

a fyzických osôb, ktoré komunikovali s takýmito osobami. Môžeme tiež získavať údaje 

týkajúce sa fyzických osôb, ktoré vlastnia podnik alebo podiel v podniku, ako aj údaje 

sťažovateľov. Pokiaľ ide o záväzky, získané osobné údaje môžu zahŕňať úlohu v podniku 

určeného (potenciálne) na predaj, so zreteľom na posúdenie vhodnosti, aby tak bolo možné 

reagovať na zistené obavy a riešiť životaschopnosť podniku (hlavne organizačné štruktúry). 

Môže tiež ísť o osobné údaje fyzických osôb zamestnaných v podniku, ktoré mali záujem 

o nákup podniku určeného (potenciálne) na predaj, ako aj údaje, ktoré sa obvykle uvádzajú 

v profesijných životopisoch v súvislosti s uchádzaním sa o pozíciu správcu alebo vedúceho 

odčleneného podniku (predovšetkým odborná prax relevantná pre žiadosť). 

 

Príjemcovia a prenosy  

Kto má prístup k vašim údajom a komu sa poskytujú? 

 

V rámci Komisie 

 

Prístup k spisom o koncentráciách je obmedzený na zamestnancov Komisie. Získané 

dokumenty sa uchovávajú elektronicky a podľa okolností vo vytlačených spisoch. Prístup 

k elektronickým súborom uloženým v aplikáciách na správu prípadov je obmedzený na 

zamestnancov Komisie. Pôvodné vytlačené súbory sa uchovávajú v registri koncentrácií na 

špecifickom mieste, ktoré je mimo pracovného času zamknuté. Prístup do priestorov Komisie 

je navyše obmedzený. Okrem zamestnancov GR zodpovedných za vyšetrovanie môžu byť 

určité údaje sprístupnené tiež ďalším útvarom Komisie, a to výlučne podľa zásady „need-to-

know“, napríklad v rámci konzultácií medzi útvarmi, s cieľom posúdiť prípad koncentrácie. 
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Ďalšie orgány a inštitúcie EÚ  

 

Ak je inštitúcii EÚ zaslaná sťažnosť na účely informácií, pripomienok alebo stanoviska, 

osobné údaje sa danej inštitúcii, orgánu, úradu alebo agentúre môžu preniesť (napr. sťažnosti 

ombudsmanovi alebo EDPS). Na uvedených príjemcov sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 

2018/1725. 

 

Členské štáty a orgán dohľadu EZVO 

 

Prenos informácií orgánom na ochranu hospodárskej súťaže v rámci EÚ je možný v prípade, 

že sú splnené podmienky pre žiadosti o čiastočné alebo úplné postúpenie prípadu stanovené 

v nariadení č. 139/2004. Komisia okrem toho zašle príslušným orgánom členských štátov 

kópie oznámení a kópie najdôležitejších dokumentov podaných Komisii alebo vydaných 

Komisiou podľa nariadenia č. 139/2004 (napr. záväzky ponúknuté stranami, návrh 

rozhodnutia). V týchto prípadoch sa na vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže 

vzťahuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov
2
 a vnútroštátne vykonávacie nariadenia, 

ktoré obsahujú podobné povinnosti ako nariadenie (EÚ) 2018/1725.  

V prípade, že sú potrebné povolenia vnútroštátnych súdnych orgánov, napríklad na 

vykonávanie inšpekcií, Komisia bude možno musieť poskytnúť príslušným súdnym orgánom 

podrobné vysvetlenia týkajúce sa predmetu inšpekcií. Vnútroštátny súdny orgán však nemôže 

požadovať predloženie informácií zo spisu Komisie (článok 13 nariadenia č. 139/2004). 

Výmeny s orgánmi a organizáciami tretích krajín 

 

Komisia si môže vymieňať informácie s orgánmi tretích krajín, a s viacerými tretími 

krajinami uzavrela rôzne medzinárodné dohody a podpísala dokumenty týkajúce sa 

presadzovania pravidiel hospodárskej súťaže. Súčasťou týchto materiálov občas môžu byť 

osobné údaje. Komisia sa pri prenose týchto údajov spolieha na: rovnocennosť pri výmene 

informácií obsahujúcich osobné údaje so švajčiarskymi orgánmi na ochranu hospodárskej 

súťaže, ktorá sa vykonáva v rámci dohody druhej generácie o spolupráci platnej od roku 

2014. Pokiaľ ide o ostatné jurisdikcie, ak nie je zaručená rovnocennosť, Komisia musí pred 

prenosom osobných údajov zabezpečiť primerané záruky alebo sa medzinárodné prenosy 

môžu uskutočniť, keď je to nutné z „dôležitých dôvodov vo verejnom záujme“. 

 

 

 

                                                 
2
  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1 – 88. 
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Prístup k spisu 

 

Strany, ktoré sú vo všeobecnosti adresátmi námietok: v súvislosti s právom na obhajobu, ak je 

prípad koncentrácie predmetom hĺbkového prešetrovania, strany a ich zástupcovia môžu mať 

prístup k spisu (okrem dôverných informácií a obchodných tajomstiev) v súlade s postupom 

a zárukami stanovenými v právnych prepisoch o koncentráciách. Dokumenty získané v rámci 

postupu „prístupu k spisu“ je možné použiť len na účel posúdenia navrhovanej koncentrácie. 

 

 

Správcovia, konzultanti 

 

Komisia môže prenášať osobné údaje správcovi, ktorý je vymenovaný, aby pomáhal pri 

monitorovaní vykonávania záväzkov prijatých v rozhodnutí o koncentrácii, najmä v prípade 

sťažností týkajúcich sa vykonávania takýchto záväzkov. Správca bude povinný dodržiavať 

rovnaké normy ochrany údajov a dôvernosti ako inštitúcie. 

 

V rámci posúdenia navrhovanej koncentrácie, ako aj na určité konzultačné a hodnotiace účely 

v záujme zefektívnenia postupov Komisie alebo príslušného regulačného rámca je možné 

prenášať kontaktné údaje jednotlivcov zmluvným partnerom, ktorí budú povinní dodržiavať 

rovnaké normy ochrany údajov a dôvernosti, aké dodržiavajú inštitúcie. 

 

 

Ako chránime a zabezpečujeme vaše údaje? 

 

Okrem uvedených fyzických opatrení sa údaje podľa nariadenia č. 139/2004 môžu zbierať 

a ďalej spracúvať len vtedy, keď je to potrebné pre úlohy presadzovania práva v rámci 

posúdenia koncentrácie zo strany Komisie. Jasné hranice vyšetrovacích právomocí Komisie, 

ako aj obmedzenia pri používaní informácií sú stanovené v procesných predpisoch, ako aj 

v judikatúre súdov EÚ.  

 

Ďalej sa nesmú zverejňovať informácie, ktoré sú chránené služobným tajomstvom. Pri 

rozhodovaní o zverejnení informácií o fyzických osobách v súvislosti s ich rozhodovacími 

právomocami musia úradníci pre vypočutie zohľadniť tiež nariadenie (EÚ) 2018/1725. 

Existujú osobitné postupy, ktoré chránia zainteresované tretie strany v prípadoch, keď si 

vyváženie záujmov vyžaduje zverejnenie informácií, ktoré dané strany považujú za dôverné. 

 

Viacerými nariadeniami v oblasti hospodárskej súťaže sa tiež zaručuje, že údaje sa získavajú 

na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely. Údaje sa môžu získavať a ďalej 

spracúvať na účel uplatnenia pravidiel EÚ pre koncentrácie a vo vzťahu k predmetnej 

záležitosti, v súvislosti s ktorou boli získané. 

 

 

 



 Európska komisia 
Generálne riaditeľstvo pre hospodársku 
súťaž 

Koncentrácie 

 
 

 5 

Ako si môžete overiť presnosť svojich osobných údajov a v prípade potreby ich 

opraviť? 

  

Keby bolo dotknutým osobám poskytnuté právo na prístup k ich údajom, na obmedzenie 

spracúvania alebo na vymazanie ich údajov uvedených v spisoch Komisie v príslušných 

veciach, bránilo by to monitorovaniu a plneniu inšpekčných úloh zo strany Komisie pri 

presadzovaní práva v oblasti hospodárskej súťaže. Takéto presadzovanie je však potrebné 

v záujme zabezpečenia dôležitých hospodárskych alebo finančných záujmov Európskej únie 

(t. j. správneho fungovania konkurenčných trhov). Na tieto prípady sa preto vzťahujú 

obmedzenia stanovené v článku 25 nariadenia (EÚ) 2018/1725 a v rozhodnutí Komisie (EÚ) 

2018/1927 z 5. decembra 2018
3
. Dotknutá osoba však bude mať možnosť poslať na adresu 

uvedenú vo vyhlásení o ochrane súkromia žiadosť o obmedzenie spracúvania alebo výmaz jej 

údajov, ktoré boli údajne nezákonne spracúvané. 

 

 

Ako dlho Komisia uchováva vaše osobné údaje? 

 

Komisia uchováva spisy týkajúce sa hospodárskej súťaže až do skončenia konania, keďže je 

to potrebné v záujme stability správneho postupu. Elektronický súbor je uzavretý v aplikácii 

na správu prípadu. Zamestnanci Komisie majú naďalej prístup k dokumentom a metaúdajom 

veci, po uplynutí dvoch rokov od skončenia konania však nie je k dispozícii úplné textové 

vyhľadávanie (s použitím samostatného nástroja). Pokiaľ ide o odpovede poskytnuté Komisii 

prostredníctvom elektronickej dotazníkovej aplikácie (eQuestionnaire), tieto odpovede sú 

uložené v aplikácii po určitý čas takto: i) pokiaľ ide o kontaktné údaje, jeden rok po skončení 

konania; ii) pokiaľ ide o ostatné odpovede, 5 rokov po skončení konania. 

 

Po skončení konania sa spis odosiela do historických archívov Komisie. Vyžaduje si to 

splnenie všeobecnej povinnosti Komisie uchovávať dokumenty, ktoré získala pri plnení 

svojich povinností a ktoré sa týkajú činností EÚ. Túto skutočnosť je tiež potrebné vnímať 

v širších súvislostiach archivačných pravidiel Komisie. 

 

Osobné údaje spracúvané v rámci konzultácií, hodnotení a ďalších druhov spätnej väzby 

súvisiacej s činnosťou Komisie sa budú uchovávať počas obdobia potrebného na to, aby bolo 

možné kontaktovať zainteresované strany a požiadať ich o spätnú väzbu. Pri každej 

konkrétnej konzultácii, hodnotení alebo inom druhu spätnej väzby nebude obdobie 

uchovávania pre zmluvného partnera dlhšie ako 6 mesiacov odo dňa, v ktorom poskytol 

Komisii záverečnú správu alebo výsledok, alebo keď sa iným spôsobom skončila zmluva 

medzi ním a Komisiou.  

 

                                                 
3
  Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1927 z 5. decembra 2018, ktorým sa stanovujú interné predpisy týkajúce 

sa spracúvania osobných údajov Európskou komisiou v oblasti hospodárskej súťaže v súvislosti 

s poskytovaním informácií dotknutým osobám a obmedzením určitých práv, Ú. v. EÚ L 313, 10.12.2018, 

s. 39 – 44. 
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Kontaktné údaje 

 

Ak máte nejaké otázky alebo požiadavky týkajúce sa poskytnutých informácií alebo vašich 

práv, obráťte sa na koordinátora GR pre hospodársku súťaž Európskej komisie pre ochranu 

údajov prostredníctvom e-mailu na túto adresu: comp-data-protection@ec.europa.eu alebo 

pošlite e-mail zodpovednej osobe Európskej komisie na adresu data-protection-

officer@ec.europa.eu. 

 

Riešenie sťažností 

 

V prípade sporu možno sťažnosti zasielať európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu 

údajov. Všetky podrobné informácie nájdete na tejto webovej lokalite 

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

 

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