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Prohlášení o ochraně údajů 

Evropská centrální banka (ECB) je povinna chránit osobní údaje. Postupy ECB 
upravující ochranu osobních údajů vycházejí z nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000. 

ECB shromažďuje a používá Vaše kontaktní údaje za účelem uložení ročního 
poplatku za dohled v rámci jednotného mechanismu dohledu (SSM) podle článku 30 
nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013. Kontrolu zpracování údajů 
vykonává ECB. 

1 JAKÉ ÚDAJE ECB SHROMAŽĎUJE? 

ECB shromažďuje osobní údaje pouze prostřednictvím okna „adresa a kontaktní 
údaje“ v online portálu SSM, v němž uživatelé mají možnost doplnit jméno a další 
údaje kontaktní osoby. V tomto okně nejste povinni vyplňovat jakékoli údaje a s jejich 
nevyplněním nejsou spojeny žádné důsledky.  

ECB shromažďuje také další kontaktní údaje, jako jsou název instituce, její adresa 
a služební telefonní a faxová čísla. Tyto údaje nepředstavují podle nařízení 
č. 45/2001 osobní údaje.  

2 POSKYTUJE ECB VAŠE ÚDAJE DALŠÍM OSOBÁM 
NEBO SUBJEKTŮM? 

Bez Vašeho souhlasu ECB neposkytne Vaše kontaktní údaje interně, ani třetím 
stranám. 

3 JAK ECB VAŠE ÚDAJE CHRÁNÍ A KDO K NIM MÁ 
PŘÍSTUP? 

Vaše kontaktní údaje jsou uchovány v zabezpečeném a heslem chráněném 
informačním systému. Přístup do systému má jen omezený počet pracovníků ECB, 
kteří odpovídají za úkony potřebné k uložení ročního poplatku za dohled. 

4 JAK MŮŽETE SVÉ INFORMACE OVĚŘOVAT NEBO 
UPRAVOVAT?  

ECB Vám poskytla přímý přístup k Vašim kontaktním údajům, které jsou 
v informačním systému ECB uloženy. Navštivte prosím online portál, přihlaste se 
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svým uživatelským jménem a heslem a své kontaktní údaje si upravte. To lze provést 
kdykoli. 

Pokud si přejete upravit název instituce poplatníka, použijte prosím postup pro určení 
poplatníka. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se postupu pro určení poplatníka, 
zašlete prosím e-mail na adresu SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.  

5 JAK DLOUHO ECB VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVÁ? 

ECB uchovává údaje po dobu nezbytnou k uložení ročního poplatku za dohled.  

6 OTÁZKY A STÍŽNOSTI 

Pokud máte jakékoli další dotazy týkající se politiky ECB v oblasti ochrany údajů, 
obraťte se prosím přímo na ECB. Stížnosti lze zasílat na adresu evropského 
inspektora ochrany údajů. 

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