Osobitné vyhlásenie o ochrane
osobných údajov v prípade verejných
konzultácií
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Cieľ
Cieľom tejto verejnej konzultácie je oboznámiť sa s názormi zainteresovaných strán
a osôb, ktorých sa dotýka jej téma. Prijaté pripomienky budú zverejnené na
internetovej stránke ECB.
Počas trvania verejnej konzultácie sa budú zbierať a spracovávať osobné údaje
poskytnuté e-mailom alebo poštou. Zber a spracovanie osobných údajov bude
prebiehať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001
z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných
údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov 1
a rozhodnutím ECB/2007/1 zo 17. apríla 2007, ktorým sa prijímajú vykonávacie
pravidlá týkajúce sa ochrany údajov v Európskej centrálnej banke 2.

2

Aké osobné údaje ECB zbiera a aké technické
prostriedky na tento účel používa?
ECB zbiera údaje potrebné na účasť vo verejnej konzultácii, ako napríklad krstné
meno, priezvisko, názov inštitúcie alebo spoločnosti, e-mailovú adresu a telefónne
číslo prispievateľa, a jeho názory na dané témy.
Spracovanie osobných údajov na účely organizácie a riadenia tejto verejnej
konzultácie je nevyhnutné z hľadiska riadenia a fungovania ECB, v súlade
s ustanoveniami zmlúv, konkrétne s článkom 5 a článkom 13 Zmluvy o Európskej
únii a článkami 282 až 284 Zmluvy o fungovaní EÚ, a tiež v súlade s článkom 1
a článkom 11 Zmluvy o Európskej únii.
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Kto má prístup k údajom prispievateľov a komu sa tieto
údaje poskytujú?
Prijaté pripomienky budú zverejnené v neupravenej podobe vrátane všetkých
uvedených kontaktných a iných osobných údajov, pokiaľ prispievateľ nevyjadrí
nesúhlas so zverejnením svojich osobných údajov z dôvodu ohrozenia svojich
oprávnených záujmov. V takom prípade by mal prispievateľ poskytnúť nedôvernú
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verziu svojich pripomienok, ktorú je možné zverejniť na internetovej stránke ECB.
Anonymné príspevky sa zo zásady nebudú zohľadňovať a ich obsah sa nezverejní.
Prípadné námietky týkajúce sa zverejnenia osobných údajov môžu prispievatelia
adresovať správcovi údajov (kontaktné údaje sú uvedené nižšie).
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Ako chránime vaše osobné údaje?
Osobné údaje prispievateľov a ich pripomienky budú uložené v zabezpečenom
a chránenom systéme správy záznamov a informácií, ku ktorému majú prístup len
oprávnené osoby.
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Ako sa dajú overiť, upraviť alebo vymazať osobné údaje?
Ak si chcú prispievatelia overiť, ktoré osobné údaje v ich mene zaznamenal
príslušný správca údajov, alebo ak chcú svoje osobné údaje zmeniť, opraviť alebo
vymazať, prípadne ak majú otázky týkajúce sa verejnej konzultácie, akýchkoľvek
údajov spracovaných v rámci verejnej konzultácie alebo svojich práv, môžu sa
obrátiť na podporný tím pod vedením správcu údajov. Kontaktné údaje: vedúci
sekretariátu ECB, SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu.

6

Ako dlho uchovávame osobné údaje prispievateľov?
Osobné údaje prispievateľov zostávajú v systéme správy záznamov a informácií
ECB po neurčitý čas a môžu byť zaradené na zoznam kontaktných údajov, na
základe ktorého budú interní pracovníci ECB prispievateľov kontaktovať v súvislosti
s touto verejnou konzultáciou alebo podobnými iniciatívami v budúcnosti. Ak
prispievateľ s týmto postupom nesúhlasí, môže sa obrátiť na správcu údajov
(kontaktné údaje sú uvedené vyššie).

7

Opravné prostriedky
Sťažnosti v prípade rozporov adresujte európskemu dozornému úradníkovi pre
ochranu údajov.
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