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  DATABESKYTTELSESERKLÆRING 

 

 

Denne erklæring omhandler behandling af personoplysninger i forbindelse med undersøgelser 

af statsstøtte og opgaver af fælles interesse i forbindelse hermed udført af Kommissionen. De 

oplysninger, der indsamles og efterfølgende behandles i forbindelse med sådanne 

undersøgelser og opgaver omfatter oplysninger om identificerede eller identificerbare fysiske 

personer, og behandlingen af sådanne oplysninger er underlagt bestemmelserne i forordning 

(EU) 2018/1725
1
. Kontoret for registrering og gennemsigtighed under Generaldirektoratet for 

konkurrence er ansvarlig for behandling af oplysningerne og fungerer som dataansvarlig. 

 

 

Den dataansvarliges navn og kontaktoplysninger: 

 

Kontor R1 – Registrering og gennemsigtighed, Generaldirektoratet for konkurrence,   

COMP-R1-MAIL@ec.europa.eu 

 

Den databeskyttelsesansvarliges navn og kontaktoplysninger: 

 

data-protection-officer@ec.europa.eu 

 

Hvad er formålet med indsamling af oplysningerne? Hvad er retsgrundlaget for 

behandling af oplysningerne? 

 

Formålet med en EU-undersøgelse af statsstøtte er at fastslå, hvorvidt der er ydet statsstøtte, 

samt i givet fald at vurdere, om den ydede statsstøtte er i overensstemmelse med artikel 93, 

106 og 107 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (herefter kaldet TEUF). 

Med hensyn til statsstøtte til fremstilling af og handel med landbrugsprodukter gælder 

konkurrencereglerne kun i det omfang, der er fastsat af Europa-Parlamentet og Rådet i 

henhold til artikel 42 i TEUF. 

 

Med det formål at sætte Kommissionen i stand til at gennemføre undersøgelser af statsstøtte 

skal medlemsstaterne orientere Kommissionen om deres planer om at yde statsstøtte i henhold 

til de konkrete bestemmelser på området. Derudover kan Kommissionen i medfør af Rådets 

forordning (EU) 2015/1589 af 13. juli 2015 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af 

artikel 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (herefter kaldet 

                                                 
1
 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske 

personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og 

agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og 

afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39-98). 
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"procedureforordningen") bede om yderligere oplysninger fra enhver medlemsstat, 

virksomhed eller sammenslutning af virksomheder. Oplysninger kan ligeledes indkomme fra 

klagere og interesserede parter. 

 

Oplysninger, der indsamles og efterfølgende behandles af Kommissionen, vedrører primært 

virksomheder, der modtager eller formodes at modtage statsstøtte, som på anden måde har 

tilknytning til en offentlig foranstaltning i forbindelse med en EU-undersøgelse af statsstøtte, 

eller som indgår som interesseret part i en EU-undersøgelse af statsstøtte. Disse oplysninger 

anvendes primært som bevismateriale til formål for gennemførelse af EU’s konkurrenceregler 

og til det formål, de blev indsamlet til. De kan også anvendes til andre formål under 

Kommissionens ansvarsområde, f.eks. andre sektorundersøgelser vedrørende statsstøtte, og 

derudover den generelle udvikling af samhørighedspolitikken eller industripolitikken.   

 

Derudover kan Kommissionen behandle oplysninger i forbindelse med gennemførelse af 

opgaver i offentlighedens interesse vedrørende kontrol af statsstøtte, f.eks. gennemførelse af 

markedsundersøgelser, høringer og evaluering af de eksisterende procedurer med henblik på 

at forbedre sin praksis og lovgivningen. Den pågældende person afgiver personoplysningerne 

frivilligt til sådanne formål, hvor oplysningerne eksempelvis indgår i elektroniske 

adresselister. 

 

 

Hvilke personoplysninger indsamler vi? De berørte kategorier af personoplysninger 

 

De personoplysninger, der indsamles og efterfølgende behandles i forbindelse med 

undersøgelser af statsstøtte, kan være navn, kontaktoplysninger (arbejdsadresse og arbejds-e-

mailadresse, telefon- og telefaxnummer samt i nogle tilfælde også private 

kontaktoplysninger), fysiske personers stilling og funktion i en virksomhed (f.eks. 

administrerende direktør, marketingchef osv.) samt eventuelt udtalelser og registreringer 

foretaget af eller henført til enkeltpersoner. Andre typer oplysninger er kontaktoplysninger 

vedrørende klagere eller enkeltpersoners ejede virksomheder, f.eks. med henblik på at 

undersøge visse virksomheders status som SMV.   

 

 

Modtagere og overførsel  

Hvem har adgang til oplysningerne, og hvem videregives de til? 

 

Internt i Kommissionen 

 

Adgang til dokumenter vedrørende statsstøtte er forbeholdt Kommissionens ansatte. De 

indhentede dokumenter gemmes i elektronisk form og på papir, hvis det er relevant. Adgang 

til elektroniske filer gemt i sagsstyringsapplikationer er forbeholdt Kommissionens ansatte. 

De originale papirdokumenter opbevares hos Registerkontoret for statsstøtte på et nærmere 

angivet sted, der er aflåst uden for kontorets åbningstid. Derudover er der begrænset adgang 

til Kommissionens kontorer. Ud over generaldirektoratets personale med ansvar for 

undersøgelsen kan visse oplysninger gøres tilgængelige for andre af Kommissionens 
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tjenestegrene, dog udelukkende oplysninger, som disse har konkret behov for at have adgang 

til, f.eks. i forbindelse med høringer af andre tjenestegrene med henblik på vurdering af en sag 

vedrørende statsstøtte. Kommissionen gemmer og ajourfører mailinglister til administrative 

formål. 

 

 

Øvrige EU-organer og institutioner  

 

Når en klage fremsendes til en EU-institution til orientering, kommentering eller udtalelse, 

kan personoplysningerne blive overført til denne institution (f.eks. klager til Ombudsmanden 

eller EDPS). Disse modtagere er underlagt forordning (EU) 2018/1725. 

 

Medlemsstaterne og EFTA-Tilsynsmyndigheden 

 

Overførsel af oplysninger i en statsstøttesag kan kun ske under særlige omstændigheder enten 

til den medlemsstat, der undersøges, til nationale domstole eller til EFTA-

Tilsynsmyndigheden i henhold til samarbejdsbestemmelserne i EØS-aftalen.  

Kommissionen må i en afgørelse i statsstøttesager ikke anvende fortrolige oplysninger fra 

respondenter, hvis disse ikke kan samles eller på anden måde anonymiseres, medmindre den 

har fået respondenternes tilladelse til at videregive oplysningerne til den pågældende 

medlemsstat. Kommissionen kan vedtage en begrundet afgørelse, som meddeles den 

pågældende virksomhed eller sammenslutning af virksomheder, og hvori den fastslår, at de 

oplysninger, som respondenten har markeret som fortrolige, ikke er omfattet af beskyttelse, og 

fastsætter en frist, ved hvis udløb oplysningerne offentliggøres.  

En virksomhed eller en sammenslutning af virksomheder, som afgiver oplysninger, og som 

ikke er begunstiget af den pågældende statsstøtteforanstaltning, kan under henvisning til 

risikoen for skade kræve, at dens identitet ikke meddeles den pågældende medlemsstat (artikel 

6, stk. 2, i procedureforordningen). 

Kommissionens meddelelse om de nationale domstoles håndhævelse af lovgivningen om 

statsstøtte giver mulighed for, at de nationale domstole i nogle sager kan bede om oplysninger 

fra Kommissionen. Ud over muligheden for at overføre oplysninger, der er i Kommissionens 

besiddelse, til de nationale domstole, giver procedureforordningen mulighed for, at 

domstolene kan anmode Kommissionen om en udtalelse i spørgsmål om statsstøttereglernes 

anvendelse. Kommissionen kan på eget initiativ og med forudgående meddelelse herom til 

medlemsstaterne fremsende skriftlige bemærkninger til de domstole i medlemsstaterne, der er 

ansvarlige for anvendelsen af statsstøttereglerne. Kommissionen kan anmode den relevante 

domstol om at overføre dokumenter, som domstolen har til rådighed, og som måtte være 

nødvendige for Kommissionens vurdering af sagen (artikel 29 i procedureforordningen). 

Derudover skal Kommissionen overholde sin tavshedspligt. På baggrund af det begrænsede 

omfang af et sådant samarbejde er det dermed usandsynligt, at det vil medføre videregivelse 

af personoplysninger. 

 

Endelig kan Kommissionen også overføre oplysninger til EFTA-Tilsynsmyndigheden i 

henhold til EØS-aftalens samarbejdsbestemmelser. I henhold til EØS-aftalens protokol nr. 27 
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skal alle oplysninger, der udveksles vedrørende individuelle statsstøtteprogrammer og 

enkeltsager, behandles fortroligt. 

 

 

Konsulenter 

 

I visse sammenhænge til formål for høringer og evalueringer med det formål at øge 

effektiviteten i Kommissionens procedurer kan enkeltpersoners kontaktoplysninger blive 

overført til underleverandører, der er forpligtet til at overholde de samme standarder for 

databeskyttelse og fortrolighed som institutionerne. 

 

 

Hvordan beskytter og sikrer vi dine oplysninger? 

 

Ud over ovenstående fysiske foranstaltninger må personoplysninger kun behandles i det 

omfang, det er nødvendigt af hensyn til Kommissionens opgaver i medfør af artikel 93, 106 

og 107-109 i TEUF samt i overensstemmelse med procedureforordningen. 

Procedureforordningen og retspraksis hos domstolene i EU fastsætter klare begrænsninger for 

Kommissionens undersøgelsesbeføjelser samt for brugen af oplysningerne. 

 

Oplysninger omfattet af tavshedspligt må normalt ikke videregives. Kommissionens 

meddelelse C(2003) 4582 af 1. december 2003 om tavshedspligt i statsstøttebeslutninger 

(EUT C 297 af 9.12.2003, s. 6-9) beskriver denne forpligtelse nærmere sammen med den 

procedure, der skal følges.  

 

Konkurrencelovgivningen sikrer endvidere, at oplysninger altid skal indsamles til et nærmere 

angivet, eksplicit og legitimt formål. Oplysningerne må kun indsamles og efterfølgende 

behandles til formål for gennemførelse af EU’s statsstøtteregler og til det formål, de blev 

indsamlet til. 

 

 

Hvordan kan du berigtige nøjagtigheden af dine personoplysninger og i givet fald få 

dem rettet? 

  

Hvis registrerede personer blev tildelt ret til indsigt i, begrænsning af behandling af eller 

sletning af deres personoplysninger i Kommissionens sagsarkiver, ville det hindre 

Kommissionens overvågnings- og tilsynsopgaver i forbindelse med håndhævelse af 

konkurrencelovgivningen, som er nødvendige at udføre for at sikre Den Europæiske Unions 

vigtige økonomiske og finansielle interesser (dvs. at de konkurrenceorienterede markeder 

fungerer tilfredsstillende). De begrænsninger, der er fastsat i artikel 25 i forordning (EU) 

2018/1725 og i Kommissionens afgørelse (EU) 2018/1927 af 5.12.2018
2
, gælder derfor i 

                                                 
2
 Kommissionens afgørelse (EU) 2018/1927 af 5. december 2018 om interne regler om Europa-Kommissionens 

behandling af personoplysninger på konkurrenceområdet med hensyn til tilvejebringelse af oplysninger til 

registrerede og begrænsning af visse rettigheder (EUT L 313 af 10.12.2018, s. 39–44). 
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sådanne sager. De registrerede personer har dog mulighed for til den e-mailadresse, der 

fremgår af fortrolighedserklæringen, at fremsende en anmodning om begrænsning af 

behandling eller sletning af vedkommendes personoplysninger, der angiveligt er blevet 

ulovligt behandlet. 

 

Hvor længe opbevarer Kommissionen dine personoplysninger? 

 

Kommissionen opbevarer konkurrencesager frem til sagens endelige afgørelse af hensyn til at 

sikre en forsvarlig administrativ procedure. På det tidspunkt lukkes det elektroniske sagsarkiv 

i sagsstyringssystemet. Dokumenterne og sagens metadata vil fortsat være tilgængelige for 

Kommissionens ansatte, men fuld tekstsøgning (med separat værktøj) vil ikke være muligt 

inden for to år efter sagens afslutning. Hvad angår svar til Kommissionen fremsendt via den 

nyligt introducerede elektroniske spørgeapplikation (eQuestionnaire), vil disse svar blive 

gemt i applikationen i en given periode som følger: (i) kontaktoplysninger: et år efter 

afslutning af sagen og (ii) svar: 5 år efter afslutning af sagen. 

 

Efter afslutning af sagen sendes sagsarkivet til Kommissionens historiske arkiv. Det er 

nødvendigt at hensyn til overholdelse af Kommissionens generelle forpligtelse til at opbevare 

dokumenter, der er indhentet i forbindelse med udførelsen af Kommissionens opgaver og 

vedrørende EU-aktiviteter. Dette er en del af Kommissionens generelle politik for arkiver. 

 

Personoplysninger, der behandles i forbindelse med høringer, evalueringer og andre typer 

tilbagemeldinger vedrørende Kommissionens aktiviteter, opbevares, så længe det er 

nødvendigt af hensyn til at kunne kontakte interessenterne vedrørende kommentarer.  For en 

given konkret høring, evaluering eller andre typer tilbagemeldinger vil opbevaringsperioden 

for en underleverandør højst være 6 måneder efter den dato, hvor den endelige rapport/det 

endelige resultat blev fremsendt fra underleverandøren til Kommissionen, eller hvor 

kontrakten mellem underleverandøren og Kommissionen i øvrigt ville ophøre.  

 

Kontaktoplysninger 

 

Hvis du har spørgsmål eller forespørgsler vedrørende de personoplysninger, du har afgivet, 

eller dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte databeskyttelseskoordinatoren hos 

Generaldirektoratet for Konkurrence ved at sende en e-mail til comp-data-

protection@ec.europa.eu eller til at kontakte Europa-Kommissionens 

databeskyttelsesansvarlige ved at sende en e-mail til data-protection-officer@ec.europa.eu. 

 

Klageadgang 

 

I tilfælde af tvister kan du klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Alle 

oplysninger findes på netstedet http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB. 
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