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Декларация за защита на данните 

Европейската централна банка (ЕЦБ) е ангажирана със защитата на личните 
данни. Процедурите на ЕЦБ за защита на личните данни се основават на 
Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2000 г. 

ЕЦБ събира и използва Вашите данни за контакт за целите на налагането на 
годишни надзорни такси в рамките на единния надзорен механизъм (ЕНМ), 
съгласно член 30 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 
2013 г. ЕЦБ е администраторът на операцията по обработка на данните. 

1 КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРА ЕЦБ? 

ЕЦБ събира лични данни единствено чрез екрана Address and contact details  
(Адрес и данни за контакт) на онлайн портала на ЕНМ, където потребителите 
могат да добавят името и данните на лице за контакт. Не сте задължени да 
предоставяте лична информация на този екран. Непредоставянето на 
информация не води до никакви последствия. 

ЕЦБ също така събира други данни за контакт, например името на Вашата 
институция, служебен адрес, номер на служебен телефон и факс, които не 
представляват лични данни, както е определено в Регламент (ЕО) № 45/2001. 

2 ЕЦБ СПОДЕЛЯ ЛИ ВАШИТЕ ДАННИ С НЯКОГО? 

Без Вашето съгласие ЕЦБ не споделя Вашите данни за контакт, нито 
вътрешно, нито с външни страни. 

3 КАК ЕЦБ ЗАЩИТАВА ВАШИТЕ ДАННИ И КОЙ ИМА 
ДОСТЪП ДО ТЯХ? 

Вашите данни за контакт се съхраняват в сигурна и защитена с парола 
ИТ система. Достъп до тази система се предоставя на ограничен брой 
служители на ЕЦБ, които отговарят за задачи, необходими за налагането на 
годишни надзорни такси. 
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4 КАК МОЖЕТЕ ДА ПРОВЕРИТЕ И ПРОМЕНИТЕ 
СВОЯТА ИНФОРМАЦИЯ? 

ЕЦБ Ви е предоставила пряк достъп до Вашите данни за контакт, които се 
съхраняват в нейната ИТ система. Отидете на онлайн портала и влезте с 
Вашето потребителско име и парола, за да проверите и промените данните за 
контакт. Можете да направите това по всяко време. 

Ако желаете да промените името на институцията за задълженото лице за 
таксата, вижте процеса на определяне на задължено лице за таксата. Ако 
имате въпроси, свързани с процеса на определяне на задължено лице за 
таксата, изпратете имейл на SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu. 

5 КОЛКО ДЪЛГО ЕЦБ СЪХРАНЯВА ВАШИТЕ ДАННИ? 

ЕЦБ съхранява данни, докато те са необходими за целите на налагането на 
годишни надзорни такси в рамките на ЕНМ. 

6 ВЪПРОСИ И ЖАЛБИ 

Свържете се с ЕЦБ, ако имате допълнителни въпроси във връзка с политиката 
на ЕЦБ за защита на личните данни. Жалби могат да се отправят към 
Европейския надзорен орган по защита на данните. 

mailto:SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/
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