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  MEDDELANDE OM SKYDD AV PERSONUPPGIFTER 

 

 

Det här meddelandet gäller behandlingen av personuppgifter i samband med att 

kommissionen genomför granskningar av statligt stöd och liknande arbetsuppgifter av 

gemensamt intresse. Uppgifterna som samlas in och behandlas under sådana granskningar och 

arbetsuppgifter innefattar information om identifierade eller identifierbara fysiska personer, 

och behandlingen av dessa uppgifter omfattas av förordning (EU) 2018/1725
1
. Enheten 

Registrator och insyn vid GD Konkurrens ansvarar för behandlingen och fungerar som 

personuppgiftsansvarig. 

 

          

Den personuppgiftsansvariges namn och kontaktuppgifter: 

 

Enhet R1 – Registrator och insyn, GD Konkurrens,   

COMP-R1-MAIL@ec.europa.eu 

 

Dataskyddsombudets namn och kontaktuppgifter: 

 

data-protection-officer@ec.europa.eu  

 

Vad är ändamålet med uppgiftsinsamlandet? Vilken är den rättsliga grunden för 

behandlingen? 

 

EU granskar statligt stöd för att avgöra huruvida statligt stöd beviljas och, om så är fallet, 

bedöma om stödet är förenligt med artiklarna 93, 106 och 107 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget). Vad gäller statligt stöd till produktion 

av och handel med jordbruksprodukter tillämpas konkurrensreglerna endast i den mån 

Europaparlamentet och rådet beslutar detta, i enlighet med artikel 42 i EUF-fördraget. 

 

I enlighet med de särskilda bestämmelserna på området måste medlemsstaterna anmäla alla 

planer på att bevilja statligt stöd till kommissionen, så att kommissionen kan utföra 

granskningar av det statliga stödet. Kommissionen kan dessutom, i enlighet med rådets 

förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om tillämpningsföreskrifter för artikel 108 i 

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallad procedurförordningen), begära 

                                                 
1
 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska 

personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och 

byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och 

beslut nr 1247/2002/EG, EUT L 295, 21.11.2018, s. 39. 
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ytterligare upplysningar av medlemsstater, företag och företagssammanslutningar. Klagande 

och berörda parter kan också inkomma med upplysningar. 

 

Uppgifter som samlas in och behandlas av kommissionen gäller främst företag som är 

mottagare eller påstådda mottagare av statligt stöd, samt företag som på annat sätt har 

koppling till en offentlig åtgärd som är föremål för EU:s granskning av statligt stöd, eller är 

berörda parter i en granskning. Sådan information används främst som bevisning vid 

tillämpning av EU:s konkurrensregler och beträffande den sakfråga för vilken den 

inhämtades. Uppgifterna kan också användas för andra ändamål som faller inom 

kommissionens ansvarsområde, t.ex. andra branschutredningar om statligt stöd eller för att 

utveckla den allmänna sammanhållnings- eller industripolitiken.  

 

Kommissionen får dessutom behandla uppgifter i samband med arbetsuppgifter av allmänt 

intresse som är kopplade till kontrollen av statligt stöd, t.ex. genomföra 

marknadsundersökningar, samråd och utvärderingar av förfaranden, för att förbättra sin praxis 

och lagstiftning. Vid sådana tillfällen tillhandahåller den registrerade uppgifter på frivillig 

basis som t.ex. sammanställs i sändlistor. 

 

 

Vilka personuppgifter samlar vi in? De kategorier av personuppgifter som behandlingen 

gäller 

 

De personuppgifter som samlas in och behandlas i samband med granskningar av statligt stöd 

omfattar namn, kontaktuppgifter (adress, e-postadress, telefon- och faxnummer till arbetet och 

ibland även privata kontaktuppgifter), den fysiska personens befattning och arbetsuppgifter 

inom ett företag (t.ex. vd eller marknadsföringschef) samt eventuella redogörelser eller 

uppgifter som har lämnats av eller tillskrivs enskilda. Andra uppgifter inbegriper 

kontaktuppgifter till klagande, eller enskildas andelar i företag, för att t.ex. undersöka om 

vissa företag hör till kategorin små och medelstora företag. 

 

 

Mottagare och överföringar  

Vem har tillgång till uppgifterna och vem får se dem? 

 

Inom kommissionen 

 

Det är bara kommissionens personal som har tillgång till handlingar i ärenden om statligt stöd. 

Insamlade handlingar lagras elektroniskt och, i förekommande fall, i pappersformat. 

Tillgången till de elektroniska handlingar som lagras i ärendehanteringsapplikationerna är 

begränsad till kommissionens personal. Pappershandlingar i original förvaras vid 

registreringsenheten för statligt stöd, på en särskild plats som hålls låst utanför kontorstid. 

Dessutom är tillträdet till kommissionens lokaler begränsat. Förutom anställda vid 

generaldirektoratet som ansvarar för utredningen kan även andra av kommissionens 

avdelningar få tillgång till vissa uppgifter, på grundval av behovsenlig behörighet, t.ex. vid 
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samråd mellan avdelningarna, för att bedöma ärendet om statligt stöd. Av administrativa skäl 

sparar och upprätthåller kommissionen uppdaterade sändlistor. 

 

 

 

 

Andra EU-organ och institutioner  

 

När ett klagomål skickas till en EU-institution för upplysningar, kommentarer eller ett 

yttrande kan personuppgifter samtidigt överföras till institutionen i fråga (t.ex. klagomål till 

Europeiska ombudsmannen eller Europeiska datatillsynsmannen). Dessa mottagare omfattas 

av förordning (EU) 2018/1725. 

 

Medlemsstater och Eftas övervakningsmyndighet 

 

Kommissionen kan endast överföra uppgifter i ett ärende om statligt stöd under mycket 

specifika omständigheter, antingen till medlemsstaten som är föremål för granskningen, till 

nationella domstolar eller till Eftas övervakningsmyndighet enligt samarbetsbestämmelserna i 

EES-avtalet.  

Kommissionen får i ett beslut som fattas i ett ärende om statligt stöd inte använda sådana 

konfidentiella upplysningar från uppgiftslämnare som inte kan aggregeras eller på något annat 

sätt anonymiseras, om den inte har fått deras samtycke till att lämna ut dessa upplysningar till 

den berörda medlemsstaten. Kommissionen får fatta ett motiverat beslut, som ska delges det 

berörda företaget eller den berörda företagssammanslutningen, där den konstaterar att 

upplysningar från en uppgiftslämnare som markerats som konfidentiella inte är skyddade och 

fastställer ett datum efter vilket upplysningarna kommer att lämnas ut.  

Ett företag eller en företagssammanslutning som lämnar upplysningar, och som inte är 

mottagare för åtgärden i fråga, får begära, på grund av potentiell skada, att dess identitet inte 

avslöjas för den berörda medlemsstaten (artikel 6.2 i procedurförordningen). 

I kommissionens tillkännagivande om nationella domstolars tillämpning av reglerna om 

statligt stöd medges vissa fall när nationella domstolar kan begära upplysningar av 

kommissionen. Kommissionen får överlämna upplysningar som den förfogar över till 

nationella domstolar och domstolarna kan dessutom, enligt procedurförordningen, begära 

yttranden från kommissionen i frågor som gäller tillämpningen av reglerna om statligt stöd. 

Kommissionen får på eget initiativ, och efter att ha underrättat den berörda medlemsstaten om 

sin avsikt, avge skriftliga yttranden till de domstolar i medlemsstaterna som ansvarar för 

tillämpningen av reglerna om statligt stöd. Kommissionen får begära att den berörda 

domstolen översänder de handlingar som står till domstolens förfogande och som är 

nödvändiga för kommissionens bedömning av ärendet (artikel 29 i procedurförordningen). 

Kommissionen måste även iaktta sin tystnadsplikt. Med tanke på den begränsade 

omfattningen av samarbetet förefaller det osannolikt att det kan inbegripa överföring av 

personuppgifter. 

 

Slutligen kan kommissionen även överföra information enligt samarbetsbestämmelserna i 

EES-avtalet till Eftas övervakningsmyndighet. Enligt protokoll 27 till EES-avtalet ska alla 



 
Europeiska kommissionen 
Generaldirektoratet för konkurrens 

Korrespondens i statsstödsärenden 
http://ec.europa.eu/competition/stateaid_mail.html 

 
 

 4 

uppgifter som utbyts om enskilda program eller ärenden om statligt stöd behandlas 

konfidentiellt. 

 

 

 

 

Konsulter 

 

För vissa samråds- och utvärderingsändamål i syfte att öka effektiviteten i kommissionens 

förfaranden får enskildas kontaktuppgifter överföras till uppdragstagare, som är skyldiga att 

iaktta samma dataskydds- och sekretesskrav som institutionerna. 

 

 

Hur skyddar vi dina uppgifter? 

 

Utöver de fysiska åtgärder som anges ovan får uppgifter endast behandlas när det är 

nödvändigt för kommissionens verksamhet enligt artiklarna 93, 106 och 107–109 i EUF-

fördraget och i överensstämmelse med procedurförordningen. I procedurförordningen och i 

EU-domstolarnas rättspraxis fastställs tydliga gränser för kommissionens 

undersökningsbefogenheter och användning av information. 

 

Information som omfattas av tystnadsplikt får normalt sett inte lämnas ut. I kommissionens 

meddelande C(2003) 4582 av den 1 december 2003 om tystnadsplikt vid beslut om statligt 

stöd (EUT C 297, 9.12.2003, s. 6) förtydligas tystnadspliktens karaktär och det förfarande 

som ska följas.  

 

De olika förordningarna på konkurrensområdet garanterar dessutom att alla uppgifter samlas 

in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Uppgifterna får endast samlas in 

och behandlas vid tillämpning av EU:s regler för statligt stöd och beträffande den sakfråga för 

vilken de inhämtades. 

 

 

Hur kan du kontrollera att dina personuppgifter är riktiga och, vid behov, rätta dem? 

  

Att bevilja registrerade rätt till tillgång till, begränsning av behandling eller radering av sina 

uppgifter i ärendeakterna skulle hindra kommissionens övervaknings- och inspektionsarbete 

vid upprätthållande av konkurrenslagstiftningen, vilket är nödvändigt för att skydda viktiga 

ekonomiska eller finansiella intressen hos Europeiska unionen (dvs. välfungerande 

konkurrenskraftiga marknader). Begränsningarna i artikel 25 i förordning (EU) 2018/1725 

och i kommissionens beslut (EU) 2018/1927 av den 5 december 2018
2
 gäller därför i dessa 

                                                 
2
 Kommissionens beslut (EU) 2018/1927 av den 5 december 2018 om fastställande av interna regler för 

Europeiska kommissionens behandling av personuppgifter på konkurrensområdet vad gäller tillhandahållande 

av information till registrerade och begränsning av vissa rättigheter, EUT L 313, 10.12.2018, s. 39. 
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fall. Den registrerade kan emellertid via den e-postadress som anges i detta meddelande 

skicka en begäran om begränsning av behandling eller radering av de personuppgifter som 

påstås ha behandlats på ett olagligt sätt. 

 

 

Hur länge sparar kommissionen dina uppgifter? 

 

Kommissionen sparar alla handlingar tills konkurrensärendet avslutas helt, vilket är 

nödvändigt för ett sunt administrativt förfarande. Ärendet avslutas därefter i elektronisk form i 

ärendehanteringsapplikationen. Handlingar och metadata i ärendet förblir tillgängliga för 

kommissionens personal, men inom två år efter att ärendet avslutas går det inte längre att göra 

fullständiga textsökningar (via ett separat verktyg). De svar som lämnas till kommissionen i 

elektroniska frågeformulär via den nyligen lanserade applikationen eQuestionnaire kommer 

att lagras i applikationen under en viss tid, för i) kontaktuppgifter, ett år efter att ärendet 

avslutas, och ii) övriga svar, fem år efter att ärendet avslutas. 

 

Efter det att ärendet har avslutats skickas akten till kommissionens historiska arkiv. Detta är 

nödvändigt för att fullgöra kommissionens allmänna skyldighet att bevara de handlingar som 

erhållits i arbetet och som avser EU:s verksamhet. Detta bör ses i det vidare perspektivet av 

kommissionens arkiveringspolicy. 

 

Personuppgifter som behandlas inom ramen för samråd, utvärderingar och andra typer av 

återkoppling gällande kommissionens verksamhet kommer att lagras under den tid som krävs 

för att kontakta intressenterna och be om feedback.  För varje samråd, utvärdering eller annan 

typ av återkoppling är uppdragstagarens lagringsperiod högst sex månader från den dag när 

slutrapporten/slutresultatet tillhandahölls kommissionen, eller när avtalet annars upphörde 

mellan uppdragstagaren och kommissionen.  

 

Vem kan jag kontakta? 

 

Om du har frågor gällande de uppgifter som lämnats eller om dina rättigheter kan du via e-

post kontakta uppgiftsskyddssamordnaren vid kommissionens generaldirektorat för 

konkurrens genom kontaktbrevlådan comp-data-protection@ec.europa.eu eller 

kommissionens dataskyddsombud på data-protection-officer@ec.europa.eu. 

 

Hur kan jag klaga? 

 

Vid klagomål kan du vända dig till Europeiska datatillsynsmannen. Du hittar alla uppgifter på 

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