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Δήλωση προστασίας δεδομένων 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δεσμεύεται να διασφαλίσει την προστασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι διαδικασίες που εφαρμόζει η ΕΚΤ για την 
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης 
Δεκεμβρίου 2000. 

Η ΕΚΤ συλλέγει και χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας σας για τον σκοπό της 
επιβολής ετήσιων εποπτικών τελών στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού 
(ΕΕΜ) σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του 
Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013. Η ΕΚΤ εκτελεί καθήκοντα υπεύθυνου 
επεξεργασίας δεδομένων. 

1 ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η ΕΚΤ; 

Η ΕΚΤ συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο μέσω της οθόνης "Address 
and contact details" (διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας) της διαδικτυακής πύλης 
του ΕΕΜ, η οποία παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να προσθέτουν το όνομα 
και τα στοιχεία υπεύθυνου επικοινωνίας. Δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε 
στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα μέσω της οθόνης αυτής. Άλλωστε, δεν υπάρχουν 
συνέπειες για τη μη παροχή στοιχείων.  

Επιπλέον, η ΕΚΤ συλλέγει και άλλα στοιχεία επικοινωνίας, όπως η επωνυμία, η 
διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και φαξ του ιδρύματός σας, τα οποία δεν 
αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001.  

2 ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ Η ΕΚΤ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ; 

Η ΕΚΤ δεν μοιράζεται τα στοιχεία επικοινωνίας σας, ούτε εσωτερικά ούτε με 
εξωτερικούς φορείς, χωρίς τη δική σας συγκατάθεση. 

3 ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ Η ΕΚΤ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ; 

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας αποθηκεύονται σε ένα ασφαλές πληροφοριακό 
σύστημα το οποίο προστατεύεται με κωδικό. Πρόσβαση σε αυτό το σύστημα 
παρέχεται σε έναν περιορισμένο αριθμό υπαλλήλων της ΕΚΤ οι οποίοι είναι αρμόδιοι 
για την επιβολή ετήσιων εποπτικών τελών. 
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4 ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ 
ΑΦΟΡΟΥΝ;  

Η ΕΚΤ σας έχει δώσει άμεση πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα οποία 
είναι αποθηκευμένα στο πληροφοριακό σύστημά της. Μεταβείτε στη διαδικτυακή 
πύλη και συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να επαληθεύσετε και 
να τροποποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Μπορείτε να συνδεθείτε 
οποιαδήποτε στιγμή. 

Εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε το όνομα του οφειλέτη εποπτικού τέλους του 
ιδρύματός σας, ακολουθήστε τη διαδικασία που αφορά τον διορισμό οφειλέτη 
εποπτικού τέλους. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη διαδικασία διορισμού 
οφειλέτη εποπτικού τέλους, μπορείτε να αποστείλετε e-mail στη διεύθυνση SSM-fee-
enquiries@ecb.europa.eu.  

5 ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ Η ΕΚΤ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΣΑΣ; 

Η ΕΚΤ διατηρεί τα δεδομένα για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο για τoν σκοπό 
της επιβολής ετήσιων εποπτικών τελών στο πλαίσιο του ΕΕΜ.  

6 ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ 

Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις που αφορούν την πολιτική της ΕΚΤ για την 
προστασία δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΕΚΤ. Σε περίπτωση 
καταγγελίας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων. 
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