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Oświadczenie o ochronie danych 
osobowych 

Europejski Bank Centralny (EBC) chroni przekazane mu dane osobowe. Procedury 
EBC w tym zakresie są oparte na rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. 

EBC gromadzi i wykorzystuje dane kontaktowe w celu nakładania rocznej opłaty 
nadzorczej w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, zgodnie z art. 30 
rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. EBC jest 
administratorem danych osobowych. 

1 JAKIE INFORMACJE GROMADZI EBC? 

EBC zbiera jedynie dane osobowe podane w portalu internetowym Jednolitego 
Mechanizmu Nadzorczego w części „Address and contact details”, w której wpisuje 
się imię i nazwisko oraz inne dane osoby kontaktowej. Wypełnienie tej części nie jest 
obowiązkowe – jeśli pozostanie pusta, nie ponosi się z tego tytułu żadnych 
konsekwencji.  

Ponadto EBC gromadzi inne informacje kontaktowe – takie jak nazwa instytucji, 
adres siedziby, służbowe numery telefonu i faksu – które w świetle rozporządzenia 
(WE) nr 45/2001 nie stanowią danych osobowych.  

2 CZY EBC UDOSTĘPNIA DANE OSOBOWE OSOBOM 
TRZECIM? 

Dane kontaktowe nie są udostępniane bez zgody zainteresowanych ani w obrębie 
EBC, ani na zewnątrz. 

3 JAK EBC CHRONI DANE OSOBOWE I KTO MA DO 
NICH DOSTĘP? 

Dane kontaktowe są przechowywane w bezpiecznym systemie informatycznym 
chronionym hasłem. Dostęp do tego systemu ma ograniczona liczba pracowników 
EBC, którzy wykonują zadania związane z nakładaniem rocznej opłaty nadzorczej. 
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4 JAK MOŻNA SPRAWDZIĆ LUB ZMIENIĆ SWOJE 
DANE?  

EBC zapewnia zainteresowanym bezpośredni dostęp do danych kontaktowych 
przechowywanych w jego systemie informatycznym. Aby sprawdzić lub zmienić 
dane, należy zalogować się do portalu internetowego przez podanie identyfikatora 
użytkownika i hasła. Można to zrobić w dowolnym momencie. 

Aby zmienić nazwę podmiotu ponoszącego opłatę za daną instytucję, należy 
postępować zgodnie zprocedurą wyznaczania takiego podmiotu. Ewentualne pytania 
dotyczące tej procedury należy wysłać e-mailem na adres SSM-fee-
enquiries@ecb.europa.eu.  

5 JAK DŁUGO EBC PRZECHOWUJE DANE? 

EBC przechowuje dane, dopóki są one potrzebne do nakładania rocznej opłaty 
nadzorczej w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego.  

6 PYTANIA I SKARGI 

W razie dalszych pytań o obowiązujące zasady ochrony danych prosimy 
o skontaktowanie się z EBC. Ewentualne skargi należy kierować do Europejskiego 
Inspektora Ochrony Danych. 
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