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Särskilt meddelande om hantering av 
personuppgifter för offentligt samråd 

1 Syfte 

Syftet med detta offentliga samråd är att få in synpunkter från intressenter eller 
personer som berörs av ämnet för samrådet. De kommentarer som erhålls kommer 
att offentliggöras på ECB:s webbplats. 

Under den period det offentliga samrådet löper kommer personuppgifter som lämnas 
per mejl eller post att samlas in och behandlas. För detta kommer följande rättsakter 
att gälla: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 
december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för 
sådana uppgifter1 samt Europeiska centralbankens beslut ECB/2007/1 av den 17 
april 2007 om antagande av genomförandebestämmelser om uppgiftsskydd vid 
Europeiska centralbanken.2 

2 Vilka personuppgifter samlar ECB in och med vilka 
tekniska hjälpmedel? 

ECB samlar in de uppgifter som behövs för deltagandet i det offentliga samrådet, 
t.ex. deltagarnas förnamn/efternamn/institut eller företag/e-
postadress/telefonnummer, inklusive deras synpunkter på de ämnen som berörs. 

Behandling av personuppgifter som sammanhänger med organisationen och 
hanteringen av detta offentliga samråd behövs för ECB:s ledning och funktion, i 
överensstämmelse med fördragen, särskilt artiklarna 5 och 13 i fördraget om 
Europeiska unionen och mer specifikt artiklarna 282 till 284 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, samt i enlighet med artikel 1 och artikel 11 i 
fördraget om Europeiska unionen. 

3 Vem har tillgång till era uppgifter och vem får se denna 
information? 

Era kommentarer kommer att publiceras i erhållet skick, inklusive kontaktuppgifter 
eller andra personuppgifter, ifall ni inte uttryckligen meddelar att ni motsätter er 
publicering av personuppgifter på grund av att detta skulle skada era legitima 
intressen. I så fall ombeds ni lämna en icke-konfidentiell version av era kommentarer 

                                                        
1  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1. 
2  EGT L 116, 4.5.2007, s. 64. 
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för publicering på ECB:s webbplats. Anonyma bidrag kommer i princip inte att 
beaktas och inte att publiceras. Har ni invändningar mot publicering av 
personuppgifter ska dessa sändas till registeransvarig (se kontaktuppgifter nedan).  

4 Hur skyddar vi era uppgifter? 

Personliga uppgifter och kommentarer lagras i ett säkert och skyddat 
arkiveringssystem som endast behöriga personer har tillgång till.  

5 Hur kan ni verifiera, ändra eller radera uppgifter? 

Om ni vill verifiera vilka personuppgifter som lagrats, eller vill ändra, korrigera eller 
radera dem, har frågor om det offentliga samrådet eller hanteringen av uppgifter i 
samband med det offentliga samrådet, alternativt angående era rättigheter, kan ni 
kontakta supportgruppen som arbetar under den registeransvarigas ansvar. 
Kontaktinformation: Chefen för ECB:s sekretariat, secretariatInbounde-
mails@ecb.europa.eu. 

6 Hur länge lagrar vi uppgifterna? 

Era personuppgifter lagras i ECB:s arkivsystem under obestämd tid och de kan bli 
del av en lista över kontaktinformation som delas internt av relevant personal på 
ECB för att kunna kontakta er angående detta samrådsförfarande eller liknande 
initiativ i framtiden. Godkänner ni inte detta, vänligen kontakta registeransvarig via 
ovanstående kontaktinformation och ange era synpunkter. 

7 Klagomål 

Vid oenighet kan klagomål riktas till Europeiska datatillsynsmannen. 
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