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  TIETOSUOJASELOSTE 

 

 

Tämä seloste koskee henkilötietojen käsittelyä komission suorittamassa valtiontukia 

koskevassa tutkinnassa ja siihen liittyvissä yhteistä etua koskevissa tehtävissä. Tutkinnan ja 

tehtävien yhteydessä kerättäviin ja myöhemmin käsiteltäviin tietoihin kuuluvat tunnistettuihin 

tai tunnistettavissa oleviin luonnollisiin henkilöihin liittyvät tiedot, ja näiden tietojen 

käsittelyyn sovelletaan asetusta (EU) N:o 2018/1725
1
. Tietojen käsittelystä vastaa kilpailun 

pääosaston yksikkö ”Kirjaamo ja avoimuus”, joka toimii rekisterinpitäjänä. 

 

          

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot: 

 

Unit R1 – Registry and Transparency, DG Competition,   

COMP-R1-MAIL@ec.europa.eu 

 

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot: 

 

data-protection-officer@ec.europa.eu  

 

Miksi tietoja kerätään? Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta? 

 

EU:n toteuttaman valtiontukia koskevan tutkinnan tarkoituksena on sen selvittäminen, onko 

valtiontukea myönnetty, ja jos on, sen arviointi, onko tuki Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 93, 106 ja 107 artiklan mukainen. SEUT-

sopimuksen 42 artiklan mukaan maataloustuotteiden tuotantoon ja kauppaan myönnettävän 

valtiontuen osalta kilpailusääntöjä sovelletaan vain siltä osin kuin Euroopan parlamentti ja 

neuvosto sen määrittävät. 

 

Jotta komissio voisi suorittaa valtiontukia koskevia tutkimuksia, jäsenvaltioiden on 

ilmoitettava komissiolle suunnitelmistaan myöntää valtiontukea alalla sovellettavien erityisten 

sääntöjen mukaisesti. Kuten Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan 

soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 13 päivänä heinäkuuta 2015 annetussa 

neuvoston asetuksessa (EU) 2015/1589, jäljempänä ’menettelyasetus’, säädetään, komissio 

voi pyytää jäsenvaltioilta, yrityksiltä ja yritysten yhteenliittymiltä lisätietoja. Tietoja voidaan 

saada myös kantelun tekijöiltä ja asianomaisilta osapuolilta. 

                                                 
1
 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten 

henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja 

näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY 

kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39–98). 
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Komission keräämät ja myöhemmin käsittelemät tiedot liittyvät pääasiassa yrityksiin, jotka 

ovat saaneet tai joiden väitetään saaneen valtiontukea tai jotka ovat muulla tavoin yhteydessä 

valtiontukia koskevan EU:n tutkinnan kohteena olevaan julkiseen toimenpiteeseen tai jotka 

ovat asianomaisina osapuolina tällaisessa tutkinnassa. Tällaisia tietoja käytetään pääasiassa 

todisteena EU:n kilpailusääntöjen soveltamiseksi ja siinä asiassa, jota varten ne on hankittu. 

Niitä voidaan käyttää myös muita komission tehtäviä varten, kuten valtiontukien alalla 

tehtävään muuhun toimialatutkintaan, mutta myös yleiseen koheesio- tai teollisuuspolitiikan 

kehittämiseen.  

 

Lisäksi komissio voi käsitellä tietoja toteuttaessaan yleiseen etuun liittyviä tehtäviä, jotka ovat 

yhteydessä valtiontukien valvontaan. Näitä ovat esimerkiksi markkinatutkimusten ja 

kuulemisten toteuttaminen ja komission menettelyjen arviointi, kun tarkoituksena on parantaa 

komission omia käytäntöjä ja lainsäädäntöä. Tällöin käsitellään rekisteröidyn vapaaehtoisesti 

toimittamia tietoja, jotka kootaan esimerkiksi postituslistoille. 

 

 

Mitä henkilötietoja kerätään? Henkilötietoryhmät 

 

Valtiontukia koskevan tutkinnan yhteydessä kerättäviin ja myöhemmin käsiteltäviin 

henkilötietoihin kuuluvat nimet, yhteystiedot (työ(sähköposti)osoite, -puhelinnumero ja 

-faksinumero ja toisinaan myös yksityiset yhteystiedot), luonnollisen henkilön asema ja 

tehtävät yrityksessä (esim. toimitusjohtaja tai markkinointijohtaja) sekä mahdollisesti 

lausunnot ja asiakirjat, joita yksityishenkilöt ovat antaneet tai jotka voidaan yhdistää heihin. 

Muita tietoja ovat kantelun tekijöiden yhteystiedot tai yksityishenkilöiden liiketoiminta- tai 

rahoitusosuudet, esimerkiksi sen tutkimiseksi, onko tietyillä yrityksillä pk-yrityksen asema. 

 

 

Vastaanottajat ja siirrot  

Kenellä on oikeus tutustua henkilötietoihisi ja kenelle niitä luovutetaan? 

 

Komission sisällä 

 

Pääsy valtiontukia koskevien tutkimusten asiakirja-aineistoihin on ainoastaan komission 

henkilöstöllä. Saadut asiakirjat tallennetaan sähköisesti ja tarvittaessa paperiasiakirjoina. 

Pääsy sähköisiin tiedostoihin, jotka tallennetaan asianhallintasovelluksiin, on ainoastaan 

komission henkilöstöllä. Alkuperäiset paperiasiakirjat säilytetään valtiontukia koskevien 

asioiden kirjaamossa (State aid Registry) tietyssä paikassa, joka on lukittuna virka-ajan 

ulkopuolella. Komission tiloihin on rajoitettu pääsy. Tiettyjä tietoja voidaan antaa tutkinnasta 

vastaavan pääosaston henkilöstön lisäksi myös muiden komission yksiköiden käyttöön. Näin 

toimitaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaantitarpeen perusteella, esimerkiksi valtiontukia 

koskevan asian arvioimiseksi komission sisäisen lausuntokierroksen yhteydessä. Komissio 

tallentaa ja päivittää postituslistoja hallinnollisia tarkoituksia varten. 
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Muut EU:n elimet ja toimielimet  

 

Jos EU:n toimielimelle lähetetään kantelu tiedoksi taikka kommentteja tai lausuntoa varten, 

henkilötietoja voidaan siirtää kyseiselle toimielimelle. Tämä koskee esimerkiksi kanteluita 

oikeusasiamiehelle tai Euroopan tietosuojavaltuutetulle. Näihin vastaanottajiin sovelletaan 

asetusta (EU) 2018/1725. 

 

Jäsenvaltiot ja EFTAn valvontaviranomainen 

 

Valtiontukia koskevan tutkimuksen asiakirja-aineistoon sisältyviä tietoja voidaan siirtää 

ainoastaan hyvin tarkasti rajatuissa olosuhteissa, ja tietojen vastaanottajana voivat olla 

tutkinnan kohteena oleva jäsenvaltio, kansalliset tuomioistuimet tai EFTAn 

valvontaviranomainen ETA-sopimuksen yhteistyötä koskevien määräysten nojalla.  

Komissio ei käytä vastaajien toimittamia luottamuksellisia tietoja, joita ei voida yhdistää tai 

muulla tavoin tehdä anonyymeiksi, missään valtiontukia koskevassa asiassa tehtävässä 

päätöksessä, jollei se ole ennakolta saanut vastaajien suostumusta kyseisten tietojen 

ilmaisemiseen asianomaiselle jäsenvaltiolle. Komissio voi tehdä perustellun päätöksen, joka 

annetaan tiedoksi asianomaiselle yritykselle tai yritysten yhteenliittymälle ja jossa todetaan, 

että vastaajan antamia ja luottamuksellisiksi merkitsemiä tietoja ei suojata, ja asetetaan 

määräaika, jonka jälkeen tiedot paljastetaan.  

Tietoja toimittava yritys tai yritysten yhteenliittymä, joka ei ole valtiontuensaaja kyseessä 

olevan toimenpiteen suhteen, voi sille mahdollisesti aiheutuvan vahingon vuoksi pyytää, että 

sen henkilöllisyyttä ei ilmaista asianomaiselle jäsenvaltiolle (menettelyasetuksen 6 artiklan 2 

kohta). 

Komission tiedonannossa valtiontukisääntöjen soveltamisesta kansallisissa tuomioistuimissa 

annetaan kansallisille tuomioistuimille mahdollisuus pyytää tietyissä tapauksissa tietoja 

komissiolta. Menettelyasetuksessa säädetään mahdollisuudesta toimittaa komission hallussa 

olevia tietoja kansallisille tuomioistuimille, ja lisäksi tuomioistuimet voivat pyytää komissiota 

esittämään lausuntonsa valtiontukisääntöjen soveltamiseen liittyvistä kysymyksistä. Komissio 

voi omasta aloitteestaan esittää kirjallisia huomautuksia jäsenvaltioiden tuomioistuimille, 

jotka vastaavat valtiontukisääntöjen soveltamisesta. Sen on ilmoitettava tällaisesta 

aikomuksestaan etukäteen kyseiselle jäsenvaltiolle. Komissio voi pyytää tuomioistuinta 

toimittamaan sille tuomioistuimen käytettävissä olevat asian arvioinnissa tarvittavat asiakirjat 

(menettelyasetuksen 29 artikla). Lisäksi komission on noudatettava 

salassapitovelvollisuuttaan. Kun otetaan huomioon tällaisen yhteistyön rajallisuus, vaikuttaa 

epätodennäköiseltä, että tässä yhteydessä välitettäisiin henkilötietoja. 

 

Komissio voi myös siirtää tietoja EFTAn valvontaviranomaiselle ETA-sopimuksen 

yhteistyötä koskevien määräysten nojalla. ETA-sopimuksen pöytäkirjan 27 mukaan 

yksittäisistä valtiontukiohjelmista ja -tapauksista vaihdettuja tietoja on pidettävä 

luottamuksellisina. 
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Ulkopuoliset asiantuntijat 

 

Komission menettelyjen tehostamiseksi voidaan tietyissä kuulemis- ja arviointitarkoituksissa 

siirtää yksityishenkilöiden yhteystiedot toimeksisaajille, joiden on noudatettava samoja 

tietosuojaan ja luottamuksellisuuteen liittyviä vaatimuksia kuin toimielinten. 

 

 

Miten tiedot suojataan? 

 

Edellä esitettyjen fyysisten suojatoimenpiteiden lisäksi tietoja voidaan käsitellä ainoastaan, 

kun tämä on tarpeen SEUT-sopimuksen 93, 106 ja 107–109 artiklan mukaisten komission 

tehtävien kannalta, ja menettelyasetuksen mukaisesti. Menettelyasetuksessa samoin kuin 

EU:n tuomioistuinten oikeuskäytännössä vahvistetaan selkeät rajat komission 

tutkintavaltuuksille ja tietojen käytölle. 

 

Salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja ei tavallisesti saa paljastaa. 

Salassapitovelvollisuudesta valtiontukipäätöksissä 1. joulukuuta 2003 annetussa komission 

tiedonannossa C(2003) 4582 (EUVL C 297, 9.12.2003, s. 6–9) selvennetään tämän 

velvollisuuden luonnetta ja noudatettavaa menettelyä.  

 

Eri kilpailusäännöillä taataan myös, että kaikki tiedot kerätään tiettyä, nimenomaista ja 

laillista tarkoitusta varten. Tietoja voidaan kerätä ja myöhemmin käsitellä ainoastaan 

valtiontukia koskevien EU:n sääntöjen soveltamiseksi ja siinä asiassa, jota varten ne on 

kerätty. 

 

 

Miten voi tarkistaa omat henkilötietonsa ja tarvittaessa korjata niitä? 

  

Jos rekisteröidyille myönnettäisiin oikeus tutustua komission tapausaineistoon sisältyviin 

tietoihin, rajoittaa niiden käsittelyä tai poistaa niitä, tämä haittaisi kilpailulainsäädännön 

täytäntöönpanoon liittyviä komission valvonta- ja tarkastustehtäviä, jotka ovat tarpeen 

Euroopan unionin tärkeän taloudellisen tai rahoituksellisen edun (eli kilpailulle avointen 

markkinoiden asianmukaisen toiminnan) turvaamiseksi. Sen vuoksi tällaisissa tapauksissa 

sovelletaan asetuksen (EU) 2018/1725 25 artiklaa ja 5. joulukuuta 2018 annettua komission 

päätöstä (EU) 2018/1927
2
. Rekisteröidyllä on kuitenkin mahdollisuus pyytää 

henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai tietojen poistamista sillä perusteella, että tietojen 

käsittely on rekisteröidyn käsityksen mukaan laitonta. Pyynnön voi lähettää tässä 

tietosuojaselosteessa mainittuun asiointipostilaatikkoon. 

                                                 
2
 Komission päätös (EU) 2018/1927, annettu 5 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan komission kilpailun alalla 

suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvää tietojen antamista rekisteröidyille ja tiettyjen oikeuksien 

rajoittamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 313, 10.12.2018, s. 39–44). 
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Kuinka kauan komissio säilyttää henkilötietoja? 

 

Komissio säilyttää kilpailuasiaa koskevan asiakirja-aineiston asian lopulliseen päättämiseen 

saakka eli järkevän hallintokäytännön edellyttämän ajan. Tällöin sähköinen tiedosto suljetaan 

asianhallintasovelluksessa. Vaikka asiakirjat ja asiaa koskevat metatiedot ovat edelleen 

komission henkilöstön saatavilla, kokotekstihakuja (erillistä hakukonetta käyttäen) ei enää voi 

tehdä kahden vuoden kuluttua asian käsittelyn päättämisestä. Äskettäin käyttöön otetun 

sähköisen eQuestionnaire-sovelluksen kautta komissiolle toimitetut vastaukset tallennetaan 

sovellukseen tietyksi ajaksi seuraavasti: i) yhteystiedot yhdeksi vuodeksi asian käsittelyn 

päättämisen jälkeen ja ii) muut vastaukset viideksi vuodeksi asian käsittelyn päättämisen 

jälkeen. 

 

Asian käsittelyn päätyttyä tiedosto lähetetään komission historialliseen arkistoon. Tämä on 

tarpeen, sillä komissiolla on yleinen velvollisuus säilyttää EU:n toimiin liittyvät asiakirjat, 

jotka se on saanut tehtäviään hoitaessaan. Tässä on kyse komission yleisestä 

arkistointikäytännöstä. 

 

Kuulemisten, arviointien ja komission toimiin liittyvän muuntyyppisen palautteen yhteydessä 

käsitellyt henkilötiedot tallennetaan ajaksi, joka on tarpeen, jotta sidosryhmiin voidaan ottaa 

yhteyttä palautteen keräämistä varten.  Kunkin kuulemismenettelyn, arvioinnin tai 

muuntyyppisen palautteen osalta toimeksisaajaa koskevien tietojen säilytysaika on 

korkeintaan kuusi kuukautta siitä päivästä, jona toimeksisaaja toimitti loppuraportin tai työnsä 

tulokset komissiolle tai jona toimeksisaajan ja komission välinen sopimussuhde muutoin 

päättyi.  

 

Yhteystiedot 

 

Kysymykset tai pyynnöt, jotka koskevat toimitettuja tietoja tai omia oikeuksiasi, pyydämme 

lähettämään sähköpostitse kilpailun pääosaston tietosuojakoordinaattorille 

asiointipostilaatikkoon comp-data-protection@ec.europa.eu tai komission 

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

 

Oikeussuojakeinot 

 

Riitatilanteessa voidaan tehdä kantelu Euroopan tietosuojavaltuutetulle. Lisätietoa on 

Euroopan tietosuojavaltuutetun verkkosivustolla http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB 
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