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Erklæring om beskyttelse af oplysninger 

Den Europæiske Centralbank (ECB) er forpligtet til at beskytte personoplysninger. 
ECB's procedurer for beskyttelse af personoplysninger er baseret på Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000. 

ECB indsamler og anvender jeres kontaktoplysninger til at opkræve de årlige 
tilsynsgebyrer i forbindelse med Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM) i henhold til 
artikel 30 i Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013. ECB er den 
registeransvarlige for behandlingen af personoplysninger. 

1 HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER ECB? 

ECB indsamler kun personoplysninger via den side i SSM's onlineportal, hvor man 
som bruger har mulighed for at tilføje navnet m.m. på en kontaktperson ("Address 
and contact details"). Det er ikke påkrævet at angive nogen personoplysninger på 
denne side, og det har ingen konsekvenser, hvis man ikke gør det.  

Desuden indsamler ECB andre kontaktoplysninger såsom navn, adresse, telefon- og 
faxnummer til jeres institution. Alt dette er forretningsoplysninger og ikke 
personoplysninger som defineret i forordning (EF) nr. 45/2001.  

2 DELER ECB JERES OPLYSNINGER MED ANDRE? 

ECB deler ikke jeres kontaktoplysninger uden jeres samtykke, hverken internt eller 
med eksterne parter. 

3 HVORDAN BESKYTTER ECB JERES OPLYSNINGER, 
OG HVEM HAR ADGANG TIL DEM? 

Jeres kontaktoplysninger lagres i et sikkert og passwordbeskyttet IT-system. Kun et 
begrænset antal ansatte i ECB med ansvar for de opgaver, der er nødvendige for 
opkrævning af årlige tilsynsgebyrer, har adgang til dette system. 

4 HVORDAN KAN I KONTROLLERE OG ÆNDRE JERES 
OPLYSNINGER?  

ECB har givet jer direkte adgang til jeres personoplysninger, som er lagret i ECB's 
IT-system. Gå til onlineportalen og log ind med bruger-id og password. Derefter kan I 
kontrollere og ændre jeres kontaktoplysninger. Dette kan gøres på et hvilket som 
helst tidspunkt. 
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Hvis I vil ændre navnet på institutionens gebyrbetaler, skal I anvende processen for 
udnævnelse af gebyrbetaler. Har I spørgsmål vedrørende udnævnelsen af 
gebyrbetaler, kan I sende en e-mail til SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.  

5 HVOR LÆNGE OPBEVARER ECB JERES 
OPLYSNINGER? 

ECB beholder oplysningerne, så længe de skal bruges til opkrævningen af de årlige 
SSM-tilsynsgebyrer.  

6 SPØRGSMÅL OG KLAGER 

Kontakt ECB, hvis I har yderligere spørgsmål til ECB's politik for beskyttelse af 
personoplysninger. Klager kan rettes til Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse. 

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