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Paziņojums par datu aizsardzību 

Eiropas Centrālā banka (ECB) pievērš lielu uzmanību personas datu aizsardzībai. 
ECB personas datu aizsardzības procedūras balstās uz Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001. 

ECB vāc un izmanto jūsu kontaktinformāciju gada uzraudzības maksas iekasēšanas 
vajadzībām Vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros saskaņā ar Padomes 
2013. gada 15. oktobra Regulas (ES) Nr. 1024/2013 30. pantu. ECB kontrolē datu 
apstrādes norisi. 

1 KĀDU INFORMĀCIJU ECB APKOPO? 

ECB apkopo personas datus tikai VUM tiešsaistes portāla sadaļā "Address and 
contact details" ("Adrese un kontaktinformācija"), kur lietotājam dota iespēja 
pievienot kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un citu informāciju. Personas informācija 
šajā sadaļā nav jāsniedz obligāti, un tās nesniegšana neizraisa nekādas sekas.  

Pārējā ECB apkopotā kontaktinformācija (piemēram, jūsu iestādes nosaukums, 
biroja adrese, biroja telefona numurs un biroja faksa numurs) saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 45/2001 definīciju nav uzskatāma par personas informāciju.  

2 VAI ECB NODOD JŪSU DATUS CITĀM PERSONĀM? 

ECB bez jūsu piekrišanas nenodod jūsu kontaktinformāciju nevienai citai personai ne 
ECB iekšienē, ne ārpus ECB. 

3 KĀ ECB SARGĀ JŪSU DATUS UN KAS TIEM VAR 
PIEKĻŪT? 

Jūsu kontaktinformācija tiek glabāta drošā un ar paroli nodrošinātā IT sistēmā. 
Piekļuve šai sistēmai nodrošināta ierobežotam skaitam ECB darbinieku, kuru 
pienākumos ietilpst ar gada uzraudzības maksas iekasēšanu saistīto uzdevumu 
veikšana. 

4 KĀ JŪS VARAT PĀRBAUDĪT UN LABOT SAVUS 
DATUS?  

ECB nodrošina jums tiešu piekļuvi jūsu kontaktinformācijai, kas tiek glabāta IT 
sistēmā. Lai pārbaudītu vai labotu savu kontaktinformāciju, dodieties uz tiešsaistes 
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portālu un pieslēdzieties, izmantojot savu lietotājvārdu un paroli. To iespējams izdarīt 
jebkurā laikā. 

Ja vēlaties mainīt iestādes maksājuma veicēja vārdu, lūdzam rīkoties saskaņā ar 
maksājuma veicēja nominēšanas procesu. Ja jums ir jautājumi par maksājuma 
veicēja nominēšanas procesu, lūdzam rakstīt e-pastu uz adresi SSM-fee-
enquiries@ecb.europa.eu.  

5 CIK ILGI ECB GLABĀ JŪSU DATUS? 

ECB glabā datus tik ilgi, cik tie nepieciešami gada uzraudzības maksas iekasēšanas 
vajadzībām.  

6 JAUTĀJUMI UN SŪDZĪBAS 

Ja jums ir vēl kādi jautājumi par ECB datu aizsardzības politiku, lūdzam sazināties ar 
ECB. Sūdzības varat iesniegt Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam.  
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