
 
Europos Komisija 
Konkurencijos generalinis direktoratas 

Susirašinėjimas dėl valstybės pagalbos 
http://ec.europa.eu/competition/stateaid_mail.html 

 
 

 1 

 

 

  PAREIŠKIMAS APIE PRIVATUMO APSAUGĄ 

 

 

Šis pareiškimas yra susijęs su asmens duomenų tvarkymu Komisijai vykdant valstybės 

pagalbos tyrimus ir susijusias bendrojo intereso užduotis. Duomenys, renkami ir toliau 

tvarkomi atliekant tokius tyrimus ir užduotis, apima informaciją, susijusią su asmenimis, 

kurių tapatybė nustatyta arba kurių tapatybę galima nustatyti, ir tokių duomenų tvarkymui 

taikomas Reglamentas (ES) 2018/1725
1
. Už duomenų tvarkymą atsakingas Konkurencijos 

generalinio direktorato Registro ir skaidrumo skyrius, veikiantis kaip duomenų valdytojas. 

 

          

Duomenų valdytojo pavadinimas ir kontaktiniai duomenys: 

 

Konkurencijos generalinio direktorato Registro ir skaidrumo skyrius R1   

COMP-R1-MAIL@ec.europa.eu 

 

Duomenų apsaugos pareigūno vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys: 

 

data-protection-officer@ec.europa.eu  

 

Kokiu tikslu renkami duomenys? Koks yra duomenų tvarkymo teisinis pagrindas? 

 

ES valstybės pagalbos tyrimo tikslas yra nustatyti, ar skirta pagalba yra valstybės pagalba ir, 

jei taip, įvertinti, ar ji yra suderinama su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – 

SESV) 93, 106 ir 107 straipsniais. Vertinant valstybės pagalbą žemės ūkio produktų gamybai 

ir prekybai jais, konkurencijos taisyklės taikytinos tik tokiu mastu, kokį nustato Europos 

Parlamentas ir Taryba, remdamiesi SESV 42 straipsniu. 

 

Kad Komisija galėtų atlikti valstybės pagalbos tyrimus, valstybės narės turi ją informuoti apie 

savo planus suteikti valstybės pagalbą, remdamosi konkrečiomis šios srities taisyklėmis. Be 

to, kaip nustatyta 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamente (ES) 2015/1589, nustatančiame 

išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles (toliau – 

Procedūros reglamentas), Komisija gali paprašyti valstybių narių, įmonių ir įmonių asociacijų 

pateikti papildomos informacijos. Informacijos taip pat galima gauti iš pareiškėjų ir 

suinteresuotų šalių. 

 

                                                 
1
 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos 

Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 

duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB 

(OL L 295, 2018 11 21, p. 39). 

mailto:COMP-R1-MAIL@ec.europa.eu
mailto:data-protection-officer@ec.europa.eu
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Komisijos renkama ir toliau tvarkoma informacija yra daugiausia susijusi su įmonėmis, kurios 

yra valstybės narės pagalbos gavėjos ar galimos gavėjos, yra kitaip susijusios su ES valstybės 

pagalbos tyrime vertinama valstybės priemone arba yra suinteresuotosios šalys ES valstybės 

pagalbos tyrime. Tokia informacija daugiausia naudojama kaip įrodymai ES konkurencijos 

taisyklių taikymo tikslais ir dėl to paties dalyko, kuriam ji buvo surinkta. Ji gali būti 

naudojama ir kitais tikslais neviršijant Komisijos kompetencijos, kaip antai vykdant kitus 

sektoriaus tyrimus valstybės pagalbos, taip pat bendros sanglaudos ar pramonės politikos 

plėtros srityse.  

 

Be to, Komisija duomenis gali tvarkyti vykdydama viešojo intereso funkcijas, susijusias su 

valstybės pagalbos kontrole, pavyzdžiui, atlikdama rinkos tyrimus, rengdama konsultacijas 

bei savo procedūrų vertinimą, kad patobulintų savo veiklą ir teisės aktus. Tokiais atvejais 

duomenų subjektas informaciją teikia savanoriškai, pavyzdžiui, pateikdamas adresų sąrašą. 

 

 

Kokius asmens duomenis renkame? Atitinkamų asmens duomenų kategorijos 

 

Asmens duomenys, kurie renkami ir toliau tvarkomi vykdant valstybės pagalbos tyrimus, yra 

vardai ir pavardės, kontaktiniai duomenys (darbo (el. pašto) adresas, telefono ir fakso 

numeriai, kartais – ir asmeniniai kontaktiniai duomenys), fizinio asmens einamos pareigos bei 

atliekamos funkcijos įmonėje (pavyzdžiui, generalinis direktorius, rinkodaros vadovas ir 

pan.), taip pat galimi asmenų padaryti ar jiems priskiriami pareiškimai bei įrašai. Kiti 

duomenys – tai pareiškėjų kontaktinė informacija arba fiziniams asmenims priklausančios 

verslo dalys, pavyzdžiui, kai reikia įvertinti tam tikroms įmonėms taikomą MVĮ statusą. 

 

 

Gavėjai ir perdavimas  

Kam prieinama ir kam atskleidžiama Jūsų informacija? 

 

Komisija 

 

Prieigą prie valstybės pagalbos bylų turi tik Komisijos darbuotojai. Dokumentai renkami ir 

saugomi elektroniniu pavidalu ir prireikus popieriuje. Prieiga prie elektroninių dokumentų, 

saugomų bylų valdymo programose, skirta tik Komisijos darbuotojams. Originalūs popieriniai 

dokumentai saugomi Valstybės pagalbos registre, specialiai tam skirtoje vietoje, kuri ne darbo 

valandomis laikoma užrakinta. Be to, patekimas į Komisijos patalpas ribojamas. Be tyrimą 

vykdančio generalinio direktorato darbuotojų, prieiga prie tam tikrų duomenų gali būti 

suteikta ir kitoms Komisijos tarnyboms, jei joms tai būtina, pavyzdžiui, kai vertinant 

valstybės pagalbos bylą vyksta tarnybų konsultacijos. Administraciniais tikslais Komisija 

saugo ir atnaujina adresų sąrašus. 

 

 

 

 

Kitos ES įstaigos ir institucijos  
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Jei skundas siunčiamas ES institucijai prašant pateikti informaciją, pastabas ar išvadą 

(pavyzdžiui, skundai ombudsmenui ar Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui 

(EDAPP)), šiai institucijai gali būti pateikti asmens duomenys. Šiems duomenų gavėjams 

taikomas Reglamentas (ES) 2018/1725. 

 

Valstybės narės ir Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) priežiūros institucija 

 

Valstybės pagalbos byloje esanti informacija pagal EEE susitarimo nuostatas dėl 

bendradarbiavimo valstybei narei, su kuria susijęs tyrimas, nacionaliniams teismams arba 

ELPA priežiūros institucijai gali būti perduodama tik labai ypatingomis aplinkybėmis.  

Komisija respondentų pateiktos konfidencialios informacijos, kurios neįmanoma apibendrinti 

arba kitaip padaryti anonimiškos, nenaudoja jokiose bylose dėl valstybės pagalbos 

priimamuose sprendimuose, nebent ji būtų gavusi jų sutikimą, kad ta informacija būtų 

atskleista atitinkamai valstybei narei. Komisija gali priimti pagrįstą sprendimą, kuriame 

nustatoma, kad respondento pateikta informacija, pažymėta kaip konfidenciali, nėra saugoma, 

ir nurodoma data, po kurios informacija bus atskleista, ir apie šį sprendimą praneša 

atitinkamai įmonei ar įmonių asociacijai.  

Informaciją teikianti įmonė ar įmonių asociacija, kuri nėra valstybės pagalbos gavėja pagal 

nagrinėjamą priemonę, gali prašyti, kad, atsižvelgiant į galimą žalą, jos tapatybė atitinkamai 

valstybei narei nebūtų atskleista (Procedūros reglamento 6 straipsnio 2 dalis). 

Komisijos pranešime dėl nacionalinių teismų įgyvendinamos valstybės pagalbos teisės 

numatyti tam tikri atvejai, kai nacionaliniai teismai gali kreiptis į Komisiją su prašymu 

pateikti informaciją. Be galimybės perduoti Komisijos turimą informaciją nacionaliniams 

teismams, Procedūros reglamente nurodyta, kad teismai gali paprašyti Komisijos pateikti savo 

nuomonę valstybės pagalbos taisyklių įgyvendinimo klausimais. Komisija savo iniciatyva ir iš 

anksto informavusi valstybę narę apie savo ketinimus, gali pateikti rašytines pastabas 

valstybių narių teismams, atsakingiems už valstybės pagalbos taisyklių taikymą. Komisija gali 

pareikalauti, kad atitinkamas teismas perduotų jai turimus dokumentus, kurių reikia, kad 

Komisija galėtų įvertinti atvejį (Procedūros reglamento 29 straipsnis). Be to, Komisija turi 

vykdyti pareigą saugoti profesinę paslaptį. Taigi, atsižvelgiant į ribotą tokio 

bendradarbiavimo apimtį, mažai tikėtina, kad šiuo atveju galėtų būti perduodami asmens 

duomenys. 

 

Galiausiai, pagal EEE susitarimo nuostatas dėl bendradarbiavimo Komisija informaciją gali 

perduoti ELPA priežiūros institucijai. Remiantis EEE susitarimo 27 protokolu, konfidencialia 

laikytina bet kokia informacija apie individualias valstybės pagalbos programas ir bylas, kuria 

keičiamasi. 

 

 

 

 

Konsultantai 
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Tam tikrais konsultavimo ir vertinimo tikslais, siekiant padidinti Komisijos procedūrų 

veiksmingumą, fizinių asmenų kontaktiniai duomenys gali būti perduoti rangovams, o šie 

privalės taikyti tokius pačius duomenų apsaugos ir konfidencialumo standartus kaip ir 

institucijos. 

 

 

Kaip saugoma Jūsų informacija? 

 

Be pirmiau aprašytų fizinių priemonių, duomenys gali būti tvarkomi tik tais atvejais, kai tai 

būtina Komisijos užduotims vykdyti pagal SESV 93, 106 ir 107–109 straipsnius, ir laikantis 

Procedūros reglamento reikalavimų. Procedūros reglamente bei ES teismų praktikoje 

įtvirtintos aiškios Komisijos tyrimo įgaliojimų ir informacijos panaudojimo ribos. 

 

Informacija, kuriai taikytina pareiga saugoti profesinę paslaptį, paprastai negali būti atskleista. 

Šios pareigos pobūdis ir taikytina procedūra patikslinti 2003 m. gruodžio 1 d. Komisijos 

komunikate C(2003) 4582 dėl profesinės paslapties valstybės pagalbos sprendimuose 

(OL C 297, 2003 12 9, p. 6).  

 

Įvairiais reglamentais taip pat užtikrinama, kad bet kokie duomenys būtų renkami konkrečiais, 

aiškiais ir teisėtais tikslais. Duomenys gali būti surinkti ir toliau tvarkomi tik siekiant taikyti 

ES valstybės pagalbos taisykles ir tik dėl to paties dalyko, kuriam jie buvo surinkti. 

 

 

Kaip galima patikrinti savo asmens duomenų tikslumą ir prireikus juos ištaisyti? 

  

Duomenų subjektams suteikus teisę susipažinti su Komisijos byloje esančiais jų duomenimis, 

apriboti jų tvarkymą ar reikalauti juos pašalinti, Komisijai būtų trukdoma atlikti stebėsenos 

bei tikrinimo užduotis užtikrinant konkurencijos teisės vykdymą, kuris būtinas siekiant 

apsaugoti svarbius Europos Sąjungos ekonominius ir finansinius interesus (t. y. tinkamą 

konkurencingų rinkų veikimą). Todėl šiais atvejais taikytini Reglamento (ES) 2018/1725 

25 straipsnyje ir 2018 m. gruodžio 5 d. Komisijos sprendime (ES) 2018/1927
2
 nustatyti 

apribojimai. Tačiau duomenų subjektas turės teisę į pareiškime apie privatumo apsaugą 

nurodytą elektroninio pašto dėžutę nusiųsti prašymą duomenų, kurie, jo nuomone, buvo 

tvarkomi neteisėtai, tvarkymo apribojimo ar pašalinimo. 

 

 

Kiek laiko Komisija saugo duomenis? 

 

                                                 
2
 2018 m. gruodžio 5 d. Komisijos sprendimas (ES) 2018/1927, kuriuo nustatomos Europos Komisijos atliekamo 

asmens duomenų tvarkymo konkurencijos srityje vidaus taisyklės, susijusios su informacijos teikimu duomenų 

subjektams ir tam tikrų teisių ribojimu (OL L 313, 2018 12 10, p. 39). 
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Konkurencijos bylos medžiagą Komisija saugo iki visiško bylos užbaigimo – tai būtina, kad 

administracinė procedūra būtų įgyvendinta tinkamai. Tada elektroninė byla užbaigiama bylų 

valdymo programoje. Nors dokumentai ir bylų metaduomenys ir toliau lieka prieinami 

Komisijos darbuotojams, praėjus dvejiems metams nuo bylos užbaigimo paieška visame 

tekste (naudojantis atskiru įrankiu) nebegalima. Atsakymai Komisijai, pateikti per neseniai 

įdiegtą elektroninės anketos programą (eQuestionnaire), programoje bus saugomi tam tikrą 

laikotarpį: i) atsakymai dėl kontaktinių duomenų – vienus metus nuo bylos užbaigimo; ii) kiti 

atsakymai – 5 metus nuo bylos užbaigimo. 

 

Užbaigtos bylos medžiaga perkeliama į Komisijos istorinius archyvus. Tai būtina, kad 

Komisija vykdytų bendro pobūdžio pareigą išsaugoti dokumentus, gautus jai vykdant 

funkcijas ir susijusius su ES veikla. Tai turėtų būti vertinama platesniame Komisijos archyvų 

politikos kontekste. 

 

Tvarkomi asmens duomenys, susiję su konsultacijomis, vertinimais ir kitokio pobūdžio 

grįžtamąja informacija dėl Komisijos veiklos, bus saugomi tiek laiko, kiek reikia, kad būtų 

galima susisiekti su suinteresuotomis šalimis dėl grįžtamosios informacijos.  Kiekvienos 

konkrečios konsultacijos, vertinimo ar kitokio pobūdžio grįžtamosios informacijos saugojimo 

laikotarpis konkrečiam rangovui neviršija 6 mėnesių nuo tos dienos, kai rangovas pateikė 

galutinę ataskaitą (rezultatą) Komisijai arba kai rangovo ir Komisijos sutartis pasibaigė dėl 

kitų priežasčių.  

 

Kontaktinė informacija 

 

Jei turite kokių nors klausimų ar prašymų dėl pateiktos informacijos ar savo teisių, kreipkitės 

Konkurencijos generalinio direktorato duomenų apsaugos koordinatorių, siųsdami pranešimą į 

kontaktinę elektroninio pašto dėžutę comp-data-protection@ec.europa.eu, arba kreipkitės į 

Komisijos duomenų apsaugos pareigūną elektroninio pašto adresu data-protection-

officer@ec.europa.eu. 

 

Skundai 

 

Kilus ginčui, skundą galima pateikti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui. Visą 

informaciją galima rasti interneto svetainėje http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB. 
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