
 

Viešų konsultacijų pranešimas apie 
privatumą 

1 Tikslas 

Šių viešų konsultacijų tikslas – sužinoti suinteresuotųjų šalių arba asmenų, kuriuos 
domina šių viešų konsultacijų tema, nuomonę. Gautos pastabos bus paskelbtos ECB 
interneto svetainėje. 

Kol vyks viešos konsultacijos, elektroniniais laiškais arba paštu gauti asmens 
duomenys bus renkami ir apdorojami taikant 2000 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 
Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 
duomenų judėjimo1 ir 2007 m. balandžio 17 d. Sprendimą ECB/2007/1, patvirtinantį 
duomenų apsaugos Europos centriniame banke įgyvendinimo taisykles2. 

2 Kokius asmens duomenis ir kokiomis techninėmis 
priemonėmis renka ECB? 

ECB renka duomenis, būtinus dalyvaujant viešose konsultacijose. Tai – dalyvio 
vardas, pavardė, įstaigos pavadinimas, el. pašto adresas, telefono numeris, 
nuomonė viešų konsultacijų tema. 

Kaip numatyta Sutartyse, o konkrečiai, Europos Sąjungos sutarties 5 ir 
13 straipsniuose ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 282–284 straipsniuose, ir 
pagal Europos Sąjungos sutarties 1 ir 11 straipsnius, asmens duomenų, susijusių su 
šių viešų konsultacijų organizavimu ir valdymu, tvarkymas yra būtinas ECB valdymui 
ir veikimui. 

3 Kas turi prieigą prie jūsų duomenų ir kam ši informacija 
atskleidžiama? 

Jūsų pastabos bus skelbiamos neredaguotos, kartu su visais jūsų nurodytais 
duomenimis ryšiams ar kitais asmens duomenimis, nebent nesutinkate, kad jūsų 
asmens duomenys būtų skelbiami, nes tai pakenktų jūsų teisėtiems interesams. 
Tokiu atveju prašom pateikti nekonfidencialią savo pastabų versiją, kurią būtų galima 
skelbti ECB interneto svetainėje. Į anonimiškai pareikštą nuomonę nebus 
atsižvelgiama ir tokios pastabos nebus skelbiamos. Prieštaravimus dėl asmens 
duomenų skelbimo prašom siųsti duomenų valdytojui (žr. duomenis ryšiams toliau). 

                                                        
1  OL L 8, 2001 1 12, p. 1. 
2  OL L 116, 2007 5 4, p. 64. 
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4 Kaip mes užtikriname jūsų duomenų saugumą? 

Jūsų asmens duomenys ir pastabos bus laikomi apsaugotoje įrašų ir informacijos 
valdymo sistemoje, prie kurios prieigą turi tik įgalioti asmenys. 

5 Kaip galite patikrinti, keisti arba šalinti savo duomenis? 

Jei norite patikrinti, kokius asmens duomenis jūsų vardu saugo atsakingas duomenų 
valdytojas, arba norite juos keisti, taisyti ar šalinti, arba jei turite klausimų apie viešas 
konsultacijas arba informaciją, tvarkomą vykstant viešoms konsultacijoms, ar apie 
savo teises, prašom kreiptis į duomenų valdytojui pavaldžią pagalbos grupę. 
Duomenys ryšiams: ECB Sekretoriato vadovas, el. paštas SecretariatInbounde-
mails@ecb.europa.eu. 

6 Kiek laiko saugome jūsų duomenis? 

Jūsų asmens duomenys bus saugomi ECB įrašų ir informacijos valdymo sistemoje 
neribotą laiką. Be to, šie duomenys gali būti įtraukti į duomenų ryšiams sąrašą, kuris 
būtų prieinamas tik tam tikriems ECB darbuotojams, jei ateityje prireiktų su jumis 
susisiekti dėl šių viešų konsultacijų ar panašių iniciatyvų. Jei nesutinkate, prašom 
kreiptis į duomenų valdytoją (duomenys ryšiams nurodyti anksčiau) ir išdėstyti savo 
prašymą. 

7 Teisė skųstis 

Nesutarimų atveju nusiskundimus galima teikti Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūnui. 
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