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Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-
Dejta 

Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) huwa marbut li jħares id-dejta personali. Il-proċeduri 
tal-BĊE għall-protezzjoni ta’ dejta personali huma bbażati fuq ir-Regolament (KE) 
Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000. 

Il-BĊE jiġbor u juża d-dejta ta’ kuntatt tiegħek sabiex jimponi t-tariffi superviżorji 
annwali bi qbil mal-qafas tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU) skont l-Artikolu 
30 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 tal-15 ta’ Ottubru 2013. Il-BĊE 
huwa l-kontrollur tal-operazzjoni tal-ipproċessar tad-dejta. 

1 X’INFORMAZZJONI JIĠBOR IL-BĊE? 

Il-BĊE jiġbor dejta personali biss permezz tal-iskrin  “Indirizz u dettalji ta’ kuntatt” tal-
portal onlajn tal-MSU, fejn l-utenti jistgħu jagħżlu li jżidu l-isem u d-dettalji ta’ persuna 
ta’ kuntatt. M’intix mitlub tagħti informazzjoni personali f’dan l-iskrin u ma hemmx 
konsegwenzi jekk ma tagħmilx dan.  

Barra dan, il-BĊE jiġbor dejta oħra ta’ kuntatt, bħal isem l-istituzzjoni tiegħek, l-
indirizz tan-negozju, in-numru tat-telefon tan-negozju u n-numru tal-fax tan-negozju, li 
mhumiex dejta personali kif iddefinita fir-Regolament (KE) Nru 45/2001.  

2 IL-BĊE JAQSAM DIN ID-DEJTA MA’ ĦADDIEĦOR? 

Il-BĊE ma jgħaddi d-dettalji ta’ kuntatt tiegħek lil ħadd, la internament u lanqas lil 
partijiet esterni, mingħajr il-kunsens tiegħek. 

3 KIF IĦARES ID-DEJTA TIEGĦEK IL-BĊE U MIN 
GĦANDU AĊĊESS GĦALIHA? 

Id-dejta ta’ kuntatt tiegħek tinħażen f’sistema sigura tal-IT li hija protetta minn 
password. Għadd limitat ta’ membri tal-istaff tal-BĊE, li huma responsabbli għal 
kompiti meħtieġa biex jinġabru t-tariffi superviżorji annwali, għandu aċċess għal din 
is-sistema. 
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4 KIF TISTA’ TIVVERIFIKA U TIBDEL L-INFORMAZZJONI 
TIEGĦEK?  

Għandek aċċess dirett għad-dejta ta’ kuntatt tiegħek, li hija maħżuna fis-sistema tal-
IT tal-BĊE. Żur il-portal onlajn u lloggja bil-user ID u l-password tiegħek biex 
tivverifika u tibdel id-dejta ta’ kuntatt tiegħek. Dan tista’ tagħmlu meta trid. 

Jekk tixtieq tibdel l-isem tad-debitur tariffarju tal-istituzzjoni tiegħek, irreferi għall-
proċess tan-nomina ta’ debitur tariffarju. Jekk għandek mistoqsijiet dwar il-proċess 
tan-nomina ta’ debitur tariffarju, ibgħat email lil SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.  

5 KEMM IDDUM GĦAND IL-BĊE D-DEJTA TIEGĦEK? 

Il-BĊE jżomm id-dejta sakemm din tkun meħtieġa għall-fini tal-ġbir tat-tariffi 
superviżorji tal-MSU.  

6 MISTOQSIJIET U LMENTI 

Ikkuntattja lill-BĊE jekk ikollok aktar mistoqsijiet fuq il-politika tal-BĊE dwar il-
protezzjoni tad-dejta. L-ilmenti għandhom jintbagħtu lill-Kontrollur Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta. 

mailto:SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
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