
 
Euroopa Komisjon 
Konkurentsi peadirektoraat 

Riigiabialane kirjavahetus 
http://ec.europa.eu/competition/stateaid_mail.html 

 
 

 1 

 

 

  PRIVAATSUSTEADE 

 

 

Käesolevas dokumendis käsitletakse isikuandmete töötlemist komisjoni läbiviidavate riigiabi 

uurimismenetluste ja seotud ühist huvi pakkuvate ülesannete raames. Selliste uurimiste ja 

ülesannete käigus kogutud ja töödeldud andmed sisaldavad teavet identifitseeritud või 

identifitseeritavate füüsiliste isikute kohta. Nende andmete töötlemist reguleerib määrus (EL) 

2018/1725
1
. Andmetöötlus on vastutava töötlejana tegutseva konkurentsi peadirektoraadi 

registri ja läbipaistvuse üksuse vastutusalas. 

 

          

Vastutava töötleja nimi ja kontaktandmed: 

 

Üksus R1 – Register ja läbipaistvus, konkurentsi peadirektoraat 

COMP-R1-MAIL@ec.europa.eu 

 

Andmekaitseametniku nimi ja kontaktandmed: 

 

data-protection-officer@ec.europa.eu  

 

Mis eesmärgil andmeid kogutakse? Mis on töötlemistoimingu õiguslik alus? 

 

ELi riigiabi uurimismenetluse eesmärk on teha kindlaks, kas riigiabi on antud, ja kui on, siis 

hinnata selle kokkusobivust Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 93, 106 ja 107. 

Põllumajandustoodete tootmiseks ja nendega kauplemiseks antava riigiabi puhul kohaldatakse 

konkurentsieeskirju ainult sellises ulatuses, nagu Euroopa Parlament ja nõukogu ELi 

toimimise lepingu artikli 42 raames määravad. 

 

Selleks et komisjon saaks läbi viia riigiabi uurimismenetlusi, peavad liikmesriigid komisjoni 

teavitama riigiabi andmise kavatsusest vastavalt selles valdkonnas kohaldatavatele 

konkreetsetele õigusnormidele. Lisaks sellele saab komisjon vastavalt nõukogu 13. juuli 2015. 

aasta määrusele (EL) 2015/1589 (millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks) (edaspidi „menetlusmäärus“) nõuda 

liikmesriikidelt, ettevõtjatelt ja ettevõtjate ühendustelt lisateavet. Teavet võivad esitada ka 

kaebuste esitajad ja huvitatud pooled. 

 

                                                 
1
 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute 

kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, 

ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 

21.11.2018, lk 39–98). 
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Teave, mida komisjon kogub ja seejärel töötleb, on peamiselt seotud ettevõtjatega, kes on 

riigiabi saajad või väidetavad saajad, muul viisil seotud ELi riigiabi uurimise all oleva riikliku 

meetmega või on huvitatud pooled ELi riigiabi uurimismenetluses. Sellist teavet kasutatakse 

peamiselt tõendina ELi konkurentsieeskirjade kohaldamise eesmärgil ja küsimuses, mille 

jaoks see koguti. Seda võib kasutada ka muudel komisjoni vastutusalasse kuuluvatel 

eesmärkidel, näiteks muudeks sektoriuuringuteks riigiabi valdkonnas või ühtekuuluvus- või 

tööstuspoliitika üldiseks kujundamiseks.  

 

Komisjon võib oma tavade ja õigusaktide täiustamiseks töödelda andmeid riigiabi 

kontrollimisega seotud avalikku huvi teenivate ülesannete täitmisel, näiteks turu-uuringute 

teostamiseks, konsulteerimiseks ja oma menetluste hindamiseks. Sellistel juhtudel esitavad 

asjaomased isikud oma andmed vabatahtlikult ja need koondatakse näiteks meililisti. 

 

 

Milliseid isikuandmeid kogutakse? Asjaomaste isikuandmete liigid 

 

Nende isikuandmete hulgas, mida kogutakse ja töödeldakse riigiabi uurimismenetluse raames, 

on nimed, kontaktandmed (tööaadress (e-posti aadress), telefoni- ja faksinumber ja mõnikord 

ka eraviisilised kontaktandmed), füüsilise isiku ametikoht ja ülesanded ettevõttes (nt 

tegevjuht, turundusjuht jne) ning vajaduse korral üksikisikute koostatud või neile mõeldud 

aruanded ja dokumendid. Muud andmed hõlmavad kaebuste esitajate kontaktandmeid või 

üksikisikute osalust ettevõtetes, näiteks teatud ettevõtjate VKE staatuse uurimiseks. 

 

 

Andmete vastuvõtjad ja andmete edastamine  

Kellel on juurdepääs Teie isikuandmetele ja kellele need avaldatakse? 

 

Komisjon 

 

Riigiabi toimikutele pääsevad ligi ainult komisjoni töötajad. Kogutud dokumente säilitatakse 

elektrooniliselt ja vajaduse korral paberkandjal. Juhtumihalduse rakendustes hoitavatele 

elektroonilistele toimikutele pääsevad ligi ainult komisjoni töötajad. Pabertoimikute 

originaale hoitakse riigiabi registris sellises kindlas kohas, mis on väljaspool tööaega 

lukustatud. Peale selle on sissepääs komisjoni ruumidesse piiratud. Lisaks uurimise eest 

vastutavatele peadirektoraadi töötajatele võib teatud andmeid teha kättesaadavaks ka 

komisjoni teistele talitustele, kuid üksnes rangelt teadmisvajaduse korral, näiteks seoses 

talitustevaheliste konsultatsioonidega, mille eesmärk on hinnata riigiabi juhtumit. Komisjon 

säilitab ja ajakohastab meililiste halduseesmärkidel. 

 

 

 

 

Muud ELi asutused ja institutsioonid  
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Kui ELi institutsioonile saadetakse kaebus teabe, märkuste või arvamuse saamiseks (nt 

kaebused ombudsmanile või Euroopa andmekaitseinspektorile), võib sellele institutsioonile 

edastada isikuandmeid. Nende vastuvõtjate suhtes kehtib määrus (EL) 2018/1725. 

 

Liikmesriigid ja EFTA järelevalveamet  

 

Riigiabi toimikus olevat teavet võib edastada ainult väga konkreetsetel juhtudel kas 

uurimisalusele liikmesriigile, liikmesriigi kohtutele või EFTA järelevalveametile EMP 

lepingus sisalduvate koostöösätete alusel. 

Komisjon ei või kasutada üheski riigiabi juhtumis tehtud otsuses vastajate antud 

konfidentsiaalset teavet, mida ei ole võimalik koondada või muul viisil anonüümseks muuta, 

kui ta ei ole saanud nende nõusolekut kõnealuse teabe avaldamiseks asjaomasele 

liikmesriigile. Komisjon võib teha põhjendatud otsuse, millest teatatakse asjaomasele 

ettevõtjale või ettevõtjate ühendusele ja milles ta tõdeb, et vastaja esitatud ja 

konfidentsiaalsena tähistatud teave ei ole kaitstud, ning määrab kindlaks tähtpäeva, mille järel 

teave avaldatakse.  

Teavet esitav ettevõtja või ettevõtjate ühendus, kes ei ole kõnealuse riigiabi meetme puhul 

abisaaja, võib esitada potentsiaalse kahju tekkimise võimaluse tõttu taotluse, et tema andmeid 

asjaomasele liikmesriigile ei avaldataks (menetlusmääruse artikli 6 lõige 2). 

Komisjoni teatises riigiabi reguleerivate õigusaktide täitmise tagamise kohta liikmesriikide 

kohtute poolt on ette nähtud teatud olukorrad, kus liikmesriikide kohtud võivad küsida 

komisjonilt teavet. Lisaks võimalusele edastada liikmesriikide kohtutele komisjoni valduses 

olevat teavet on menetlusmääruses sätestatud, et kohtud võivad küsida komisjoni arvamust 

riigiabi eeskirjade kohaldamisega seotud küsimustes. Komisjon võib omal algatusel ja pärast 

seda, kui on liikmesriiki oma kavatsusest teavitanud, esitada kirjalikke tähelepanekuid 

liikmesriikide kohtutele, kes vastutavad riigiabi eeskirjade kohaldamise eest. Komisjon võib 

nõuda, et asjaomane kohus edastaks talle kohtu käsutuses olevad dokumendid, mis on 

komisjonile vajalikud juhtumi hindamiseks (menetlusmääruse artikkel 29). Samuti peab 

komisjon pidama kinni ametisaladuse hoidmise kohustusest. Sellise koostöö piiratud ulatust 

silmas pidades tundub ebatõenäoline, et sellega võib kaasneda isikuandmete edastamine. 

 

Komisjon võib edastada teavet ka EFTA järelevalveametile EMP lepingu koostöösätete 

alusel. EMP lepingu protokolli nr 27 kohaselt käsitletakse konfidentsiaalsena mis tahes 

riigiabi programmide ja juhtumite raames vahetatud teavet. 

 

 

 

 

Konsultandid 

 

Komisjoni menetluste mõjususe suurendamiseks võib konkreetse konsulteerimise ja 

hindamise eesmärgil edastada üksikisikute kontaktandmeid töövõtjale, kes peab järgima samu 

andmekaitse- ja konfidentsiaalsusstandardeid kui institutsioonid. 

 

 



 
Euroopa Komisjon 
Konkurentsi peadirektoraat 

Riigiabialane kirjavahetus 
http://ec.europa.eu/competition/stateaid_mail.html 

 
 

 4 

Kuidas Teie andmeid kaitstakse? 

 

Lisaks eespool kirjeldatud füüsilistele meetmetele võib andmeid töödelda ainult siis, kui see 

on vajalik komisjoni ülesannete täitmiseks vastavalt ELi toimimise lepingu artiklitele 93, 106 

ja 107–109 ja kooskõlas menetlusmäärusega. Menetlusmääruses ja Euroopa Kohtu praktikas 

on selgelt sätestatud piirangud komisjoni uurimisvolitustele. 

 

Üldjuhul ei tohi avalikustada ametisaladuse hoidmise kohustuse alla kuuluvat teavet. Selle 

kohustuse olemust ja järgitavat menetlust on selgitatud komisjoni 1. detsembri 2003. aasta 

teatises K(2003) 4582 ametisaladuse kohta riigiabi otsustes (ELT C 297, 9.12.2003, lk 6–9). 

 

Erinevate konkurentsieeskirjadega tagatakse ka see, et andmeid kogutakse kindlal, selgel ja 

õiguspärasel eesmärgil. Andmeid võib koguda ja töödelda üksnes ELi riigiabi eeskirjade 

kohaldamise eesmärgil ja küsimuses, mille jaoks need koguti. 

 

 

Kuidas saate kontrollida oma isikuandmete õigsust ja neid vajaduse korral parandada? 

  

Kui andmesubjektidele antaks õigus tutvuda oma andmetega, mis sisalduvad komisjoni 

juhtumitoimikutes, või õigus nende andmete töötlemist piirata või neid kustutada, takistaks 

see komisjoni järelevalve- ja kontrolliülesandeid konkurentsiõiguse jõustamisel, mis on 

vajalik oluliste Euroopa Liidu majandus- või finantshuvide kaitsmiseks (st 

konkurentsivõimeliste turgude nõuetekohaseks toimimiseks). Seetõttu kohaldatakse sellistel 

juhtudel määruse (EL) 2018/1725 artiklis 25 ja komisjoni 5. detsembri 2018. aasta otsuses 

(EL) 2018/1927
2
 sätestatud piiranguid. Andmesubjektil on siiski võimalus saata 

privaatsusteates nimetatud e-posti aadressi kaudu taotlus, et nõuda oma väidetavalt 

ebaseaduslikult töödeldud andmete töötlemise piiramist või nende andmete kustutamist. 

 

 

Kui kaua komisjon Teie andmeid säilitab? 

 

Komisjon säilitab konkurentsitoimikud kuni juhtumi lõpliku sulgemiseni. See on vajalik 

usaldusväärse haldusmenetluse jaoks. Selles etapis suletakse elektrooniline toimik 

juhtumihalduse rakenduses. Kuigi dokumendid ja juhtumi metaandmed jäävad komisjoni 

töötajatele juurdepääsetavaks, ei ole kaks aastat pärast juhtumi lõpetamist enam võimalik teha 

täistekstiotsingut (eraldi vahendi abil). Komisjonile hiljuti kasutusele võetud elektroonilise 

küsimustiku (eQuestionnaire’i rakendus) kaudu esitatud vastused säilitatakse rakenduses 

teatud aja jooksul järgmiselt: i) kontaktandmed säilitatakse ühe aasta jooksul pärast juhtumi 

lõpetamist ja ii) muud vastused säilitatakse viie aasta jooksul pärast juhtumi lõpetamist. 

                                                 
2
 Komisjoni 5. detsembri 2018. aasta otsus (EL) 2018/1927, millega sätestatakse Euroopa Komisjoni sise-

eeskirjad andmesubjektide teavitamise ja teatavate õiguste piiramise kohta isikuandmete töötlemisel 

konkurentsi valdkonnas (ELT L 313, 10.12.2018, lk 39–44). 
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Pärast juhtumi sulgemist saadetakse toimik komisjoni ajalooarhiivi. Seda tehakse selleks, et 

täita komisjoni üldist kohustust säilitada dokumendid, mille ta on saanud oma ülesannete 

täitmisel ja mis on seotud ELi tegevusega. Seda tuleks vaadelda komisjoni 

arhiveerimispoliitika laiemas kontekstis. 

 

Konsultatsioonide, hindamiste ja komisjoni tegevusega seotud muud liiki tagasiside raames 

töödeldud isikuandmeid säilitatakse ajavahemiku jooksul, mis on vajalik huvirühmadelt 

tagasiside saamiseks. Iga konkreetse konsultatsiooni, hindamise või muud liiki tagasiside 

puhul ei ületa töövõtja jaoks määratud säilitamistähtaeg kuut kuud alates kuupäevast, mil 

töövõtja esitas komisjonile lõpparuande / töö tulemused või kui muul viisil lõppes töövõtja ja 

komisjoni vahel sõlmitud leping. 

  

 

Kontaktandmed 

 

Kui Teil on esitatud teabe või oma õiguste kohta küsimusi, võtke palun ühendust konkurentsi 

peadirektoraadi andmekaitsekoordinaatoriga, saates e-kirja aadressil comp-data-

protection@ec.europa.eu, või võtke ühendust komisjoni andmekaitseametnikuga, saates e-

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

 

Kaebused 

 

Lahkarvamuste korral võib kaebused saata Euroopa Andmekaitseinspektorile. Kõik 

üksikasjad leiate veebilehelt http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB. 
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