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Adatvédelmi nyilatkozat 

Az Európai Központi Bank (EKB) elkötelezett a személyes adatok védelme iránt. A 
személyes adatok védelméről szóló eljárásrendje az Európai Parlament és a Tanács 
2000. december 18-i 45/2001/EK rendeletén alapul. 

Azért kéri be és hasznosítja a kapott adatokat, hogy az egységes felügyeleti 
mechanizmus (SSM) rendszerén belül éves felügyeleti díjat vessen ki, ahogy azt a 
1024/2013/EU tanácsi rendelet (2013. október 15.) 30. cikke előírja. Az 
adatfeldolgozás kontrolleri funkcióját az EKB látja el. 

1 MILYEN JELLEGŰ INFORMÁCIÓKAT GYŰJT AZ EKB? 

Az EKB csak a „Cím és elérhetőségi adatok” oldalon gyűjt személyes adatokat az 
SSM online portálon, ahol a felhasználóknak lehetőségük van megadni a 
kapcsolattartó személy nevét és adatait. A személyes adatok megadása nem 
kötelező, az oldal üresen hagyása nem jár következménnyel.  

Az EKB ezen kívül egyéb adatot is gyűjt, mint például az adott intézmény neve, 
levelezési címe, üzleti telefonszáma és faxszáma, amelyek a 45/2001/EK rendelet 
értelmében nem minősülnek személyes adatnak.  

2 MEGOSZTJA-E AZ EKB BÁRKI MÁSSAL A KAPOTT 
ADATOKAT? 

Az EKB az érintettek beleegyezése nélkül sem házon belül, sem azon kívül nem 
teszi közzé az elérhetőségi adatokat. 

3 MILYEN MÓDON VÉDI AZ EKB A KAPOTT ADATOKAT, 
ÉS KINEK VAN BETEKINTÉSE?  

Az elérhetőségi adatokat jelszóval védett, biztonságos informatikai rendszerben 
őrzik. Korlátozott számban azok az EKB alkalmazottak tekinthetik meg őket, akiknek 
a feladatköre az éves felügyeleti díjak kivetéséhez kapcsolódik. 

4 HOGYAN ELLENŐRIZHETIK ÉS MÓDOSÍTHATJÁK A 
MEGADOTT INFORMÁCIÓKAT?  

Az EKB lehetővé teszi, hogy az adatszolgáltatók közvetlenül betekintsenek az 
informatikai rendszerben tárolt elérhetőségi adataikba. Az online portálon a 
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felhasználói azonosítóval és jelszóval bejelentkezve módosíthatják az elérhetőségi 
adataikat. Erre bármikor lehetőségük van. 

Ha intézményük díjfizetőjének nevét kívánják módosítani, a díjfizető kijelölésére 
vonatkozó szabályok figyelembevételével tehetik meg. Utóbbira vonatkozó kérdés 
esetén az SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu e-mail címre írva kapható 
tájékoztatás.  

5 AZ EKB MENNYI IDEIG TÁROLJA A KAPOTT 
ADATOKAT? 

Az adatokat addig tárolják, ameddig az EKB az éves SSM felügyeleti díjak kivetése 
céljából szükségesnek tekinti.  

6 KÉRDÉSEK, PANASZOK 

Az adatvédelmi rendszerrel kapcsolatos további kérdéseikkel keressék az EKB-t. 
Panaszaikkal az európai adatvédelmi felügyelőhöz fordulhatnak. 

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