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Andmekaitse deklaratsioon 

Euroopa Keskpank (EKP) kohustub tagama isikuandmete kaitse. EKP kohaldatavad 
isikuandmete kaitse menetlused põhinevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. detsembri 2000. aasta määrusel (EÜ) nr 45/2001. 

EKP kogub ja kasutab kontaktandmeid iga-aastaste järelevalvetasude kogumisel 
ühtse järelevalvemehhanismi raames (SSM) kooskõlas nõukogu 15. oktoobri 
2013. aasta määruse (EL) nr 1024/2013 artikliga 30. EKP kontrollib andmete 
töötlemist. 

1 MILLISEID ANDMEID EKP KOGUB? 

EKP kogub ainult isikuandmeid, mis esitatakse ühtse järelevalvemehhanismi 
veebiportaali rubriigis „Address and contact details” („Aadress ja kontaktandmed”), 
kuhu kasutajad saavad lisada kontaktisiku nime ja temaga seotud täiendava teabe. 
Sellele andmeväljale ei ole kohustuslik isikuandmeid sisestada ja andmeväljade 
tühjaks jätmisega ei kaasne sanktsioone.  

Lisaks kogub EKP muid kontaktandmeid (asutuse/organisatsiooni nimi, aadress, 
telefon, faks), mida ei käsitleta isikuandmetena määruse (EÜ) nr 45/2001 
tähenduses.  

2 KAS EKP EDASTAB KOGUTUD ANDMEID 
KOLMANDATELE ISIKUTELE? 

EKP ei jaga Teie kontaktandmeid sise- või välispartneritega ilma Teie nõusolekuta. 

3 KUIDAS EKP ANDMEID KAITSEB JA KELLEL ON 
ANDMETELE JUURDEPÄÄS? 

Kontaktandmeid hoitakse parooliga kaitstud turvalises keskkonnas. Süsteemile on 
juurdepääs piiratud hulgal EKP töötajatel, kes vastutavad iga-aastaste 
järelevalvetasude kogumisega seotud ülesannete täitmise eest. 

4 KUIDAS SAAB ISIKUANDMEID KONTROLLIDA JA 
MUUTA?  

EKP on võimaldanud Teile otsese juurdepääsu Teie kontaktandmetele, mida 
hoitakse turvalises IT-keskkonnas. Veebiportaali saab sisse logida kasutajanime ja 



Andmekaitse deklaratsioon 2 

salasõna abil. Seejärel on võimalik oma kontaktandmeid igal ajal kontrollida ja 
muuta. 

Kui soovite muuta oma asutuse/organisatsiooni tasuvõlgniku nime, palun tutvuge 
tasuvõlgniku määramise korraga. Küsimused tasuvõlgniku määramise korra kohta 
palume saata e-aadressil SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.  

5 KUI KAUA ISIKUANDMEID SÄILITATAKSE? 

EKP säilitab andmeid seni, kuni need on vajalikud iga-aastaste järelevalvetasude 
kogumiseks.  

6 KÜSIMUSED JA KAEBUSED 

EKP on valmis vastama täiendavatele küsimustele EKP andmekaitsepõhimõtete 
kohta. Kaebused palume saata e-aadressil European Data Protection Supervisor. 

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