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Specifieke privacyverklaring voor 
openbare raadplegingen 

1 Doel 

Het doel van deze openbare raadpleging is om de opvattingen van de 
belanghebbende partijen of personen over het betreffende onderwerp te 
verzamelen. De verzamelde commentaren worden gepubliceerd op de website van 
de ECB. 

Gedurende de periode waarin de openbare raadpleging plaatsvindt, worden 
persoonsgegevens verzameld en verwerkt die per e-mail of post zijn verstrekt. 
Derhalve zijn de Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de 
Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen 
in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire 
instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens1 en het 
Besluit van de ECB van 17 april 2007 houdende vaststelling van de 
uitvoeringsvoorschriften betreffende gegevensbescherming bij de ECB2 van 
toepassing. 

2 Welke persoonsgegevens verzamelt de ECB en met 
welke technische middelen? 

De ECB verzamelt de gegevens die nodig zijn voor deelname aan de openbare 
raadpleging, zoals voornaam/achternaam/instelling of bedrijf/e-
mailadres/telefoonnummer van de deelnemers, waaronder hun opvattingen over de 
desbetreffende onderwerpen. 

De verwerking van de persoonsgegevens die verband houden met de organisatie en 
het beheer van deze openbare raadpleging is nodig voor het beheer en de werking 
van de ECB, zoals gestipuleerd in de Verdragen, en meer in het bijzonder in artikel 5 
en 13 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en artikel 282 t/m 284 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (TWEU), en in 
overeenstemming met artikel 1 en 11 van het VEU. 

                                                        
1  PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1. 
2  PB L 116 van 4.5.2007, blz. 64. 
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3 Wie hebben er toegang tot uw gegevens en aan wie 
worden ze bekendgemaakt? 

Uw opmerkingen worden gepubliceerd zoals ze zijn ontvangen, met inbegrip van de 
daarin opgenomen contactgegevens of andere persoonsgegevens, tenzij u hier 
bezwaar tegen maakt met als reden dat de bekendmaking van uw 
persoonsgegevens uw legitieme belangen zou schaden. Gelieve in dat geval een 
niet-vertrouwelijke versie van uw opmerkingen te verstrekken voor plaatsing op de 
website van de ECB. Anonieme bijdragen worden in beginsel niet in beschouwing 
genomen, en de inhoud ervan wordt niet gepubliceerd. U kunt eventuele bezwaren 
betreffende de publicatie van persoonsgegevens toesturen aan de 
Gegevensbeheerder (zie de contactgegevens hieronder).  

4 Hoe beschermen en waarborgen wij uw informatie? 

Uw persoonsgegevens en uw opmerkingen worden opgeslagen in een beveiligd en 
beschermd bestands- en informatiebeheersysteem dat alleen toegankelijk is voor 
daartoe bevoegde personen.  

5 Hoe kunt u uw persoonsgegevens verifiëren, wijzigen of 
verwijderen? 

Indien u wilt verifiëren welke op u betrekking hebbende persoonsgegevens door de 
Gegevensbeheerder worden opgeslagen, of deze wilt wijzigen, corrigeren of 
verwijderen, of indien u vragen heeft over de openbare raadpleging, over gegevens 
die in het kader daarvan zijn verwerkt, of over uw rechten, dan kunt u contact 
opnemen met het hulpteam dat werkzaam is onder de verantwoordelijkheid van de 
Gegevensbeheerder. De contactgegevens zijn: Hoofd van het ECB-secretariaat, 
SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu. 

6 Hoe lang worden uw gegevens bewaard? 

Uw gegevens worden voor onbepaalde tijd in het bestands- en 
informatiebeheersysteem van de ECB bewaard en kunnen worden opgenomen in 
een lijst met contactgegevens die intern door de betrokken medewerkers van de 
ECB worden gedeeld teneinde contact met u te kunnen opnemen over deze 
openbare raadpleging of daarmee verband houdende toekomstige initiatieven. 
Indien u hier niet mee akkoord gaat, verzoeken wij u contact op te nemen met de 
Gegevensbeheerder (zie de contactgegevens hierboven) en uw verzoek toe te 
lichten. 

mailto:SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu
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7 Bezwaar 

In het geval van een geschil kunt u uw bezwaren richten aan de Europese 
Toezichthouder voor gegevensbescherming. 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/
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