Posebna izjava o varstvu zasebnosti za
javna posvetovanja
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Cilj
Cilj javnega posvetovanja je pridobiti mnenja zainteresiranih strani ali posameznikov,
ki jih zadeva tema tega javnega posvetovanja. Prejete pripombe bodo objavljene na
spletni strani ECB.
Med javnim posvetovanjem se bodo zbirali in obdelovali osebni podatki, poslani po
elektronski ali navadni pošti. Zaradi tega se uporabljata Uredba (ES) št. 45/2001
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov
pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem
1
pretoku takih podatkov ter Sklep ECB/2007/1 z dne 17. aprila 2007 o sprejetju
2
izvedbenih pravil v zvezi z varstvom podatkov v Evropski centralni banki.
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Katere osebne podatke zbira ECB in s kakšnimi
tehničnimi sredstvi?
ECB zbira podatke, potrebne za sodelovanje v javnem posvetovanju, kot so ime,
priimek, institucija ali podjetje, e-poštni naslov in telefonska številka razpravljavcev,
skupaj z njihovimi mnenji o obravnavani temi.
Obdelava osebnih podatkov, povezanih z organizacijo in vodenjem tega javnega
posvetovanja, je potrebna za upravljanje in delovanje ECB, kot to nalagata Pogodbi,
zlasti člen 5 in člen 13 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in členi od 282 do 284
Pogodbe o delovanju Evropske unije, ter v skladu s členom 1 in členom 11 PEU.
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Kdo ima dostop do osebnih podatkov in komu se ti
podatki razkrivajo?
Vaše pripombe bodo objavljene v obliki, v kakršni jih bomo prejeli, vključno s
kontaktnimi podatki ali drugimi osebnimi podatki, razen če objavi svojih osebnih
podatkov nasprotujete zaradi tega, ker bi takšna objava škodovala vašim legitimnim
interesom. V tem primeru vas prosimo, da nam za objavo na spletni strani ECB
posredujete takšno različico svojih pripomb, ki ni zaupne narave. Anonimni prispevki
v načelu ne bodo upoštevani, njihova vsebina pa ne bo objavljena. Zadržke glede
objave osebnih podatkov je treba poslati nadzorniku podatkov (glej kontaktne
podatke spodaj).
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Kako ščitimo in varujemo vaše podatke?
Vaši osebni podatki in pripombe bodo shranjeni v varovanem in zaščitenem sistemu
za upravljanje dokumentov in informacij, ki je dostopen samo pooblaščenim osebam.
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Kako lahko preverite, spremenite ali izbrišete svoje
podatke?
Če želite preveriti, katere osebne podatke v vašem imenu hrani pristojni nadzornik
podatkov, oziroma če jih želite spremeniti, popraviti ali izbrisati, ali če imate kakšno
vprašanje v zvezi z javnim posvetovanjem ali v zvezi s podatki, ki se obdelujejo v
okviru javnega posvetovanja, ali o vaših pravicah, se lahko obrnete na podporno
skupino, ki deluje pod okriljem nadzornika podatkov: Vodja sekretariata ECB,
SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu.
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Koliko časa hranimo vaše podatke?
Vaši osebni podatki bodo ostali v sistemu ECB za upravljanje dokumentov in
informacij brez časovne omejitve in se lahko vključijo v seznam kontaktnih podatkov,
ki ga interno skupaj uporabljajo relevantni zaposleni v ECB za to, da bi vas tudi v
prihodnje obveščali o tem javnem posvetovanju ali podobnih pobudah. Če se s tem
ne strinjate, vas prosimo, da se prek zgoraj navedenih kontaktnih podatkov obrnete
na nadzornika podatkov in mu sporočite svoje želje.
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Pritožba
Pritožbe v primeru spora lahko naslovite na evropskega nadzornika za varstvo
podatkov.
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