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Tietosuojalauseke 

Euroopan keskuspankki (EKP) on sitoutunut suojaamaan henkilötiedot. EKP:n 
menettelyt henkilötietojen suojaamiseksi perustuvat 18.12.2000 annettuun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 45/2001. 

EKP kerää ja käyttää tietoja ainoastaan yhteisen valvontamekanismin vuosittaisten 
valvontamaksujen perimiseen 15.10.2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1024/2013 artiklan 30 mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjä on 
EKP. 

1 MITÄ TIETOJA EKP KERÄÄ? 

EKP kerää henkilötietoja ainoastaan yhteisen valvontamekanismin 
valvontamaksujärjestelmän verkkopalvelun kohdassa ”Address and contact details” 
(osoite ja muut yhteystiedot), jossa käyttäjillä on mahdollisuus antaa yhteyshenkilön 
nimi ja yhteystiedot. Henkilötietojen antaminen ei ole pakollista, eikä kohdan 
täyttämättä jättämisestä koidu seuraamuksia.  

EKP kerää lisäksi yhteystietoina muun muassa käyttäjän edustaman yhteisön nimen, 
osoitteen, puhelinnumeron ja faksinumeron, mutta koska nämä ovat yhteisön tietoja, 
niitä ei katsota asetuksessa (EY) N:o 45/2001 tarkoitetuiksi henkilötiedoiksi.  

2 LUOVUTTAAKO EKP TIETOJA ETEENPÄIN? 

Tietoja ei luovuteta eteenpäin ilman lupaa sen paremmin EKP:n sisällä kuin sen 
ulkopuolellekaan. 

3 MITEN EKP SUOJAA TIETOJA JA KETKÄ PÄÄSEVÄT 
TARKASTELEMAAN NIITÄ? 

Henkilöiden yhteystiedot tallentuvat suojattuun tietojärjestelmään, jonka käyttäjiltä 
vaaditaan salasana. Vain vuosittaisten valvontamaksujen keräämisestä vastaava 
pieni joukko EKP:n työntekijöitä pääsee järjestelmään. 

4 VOIKO TIETOJENSA OIKEELLISUUDEN VARMISTAA, 
JA PYSTYYKÖ NIITÄ MUOKKAAMAAN?  

EKP mahdollistaa yhteyshenkilöille suoran pääsyn omiin henkilötietoihinsa EKP:n 
tietojärjestelmässä. Kirjautumalla verkkopalveluun omalla tunnuksella ja salasanalla 
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pääsee varmistamaan yhteystietojensa oikeellisuuden ja muokkaamaan niitä. Tietoja 
voi muuttaa milloin vain. 

Valvontamaksuvelvollisena toimivan yhteisön nimen muuttamisessa tulee kuitenkin 
noudattaa valvontamaksuvelvollisen ilmoittamismenettelyä. 
Valvontamaksuvelvollisen ilmoittamista koskevat kysymykset voi lähettää 
sähköpostitse osoitteeseen SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.  

5 KUINKA KAUAN EKP SÄILYTTÄÄ HENKILÖTIETOJA? 

EKP säilyttää tiedot niin kauan kuin niitä tarvitaan yhteisen valvontamekanismin 
vuosittaisten valvontamaksujen keräämisessä.  

6 KYSYMYKSET JA VALITUKSET 

EKP:stä saa pyydettäessä lisätietoa tietosuojakysymyksistä. Mahdolliset valitukset 
tulee lähettää Euroopan tietosuojavaltuutetulle. 

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