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Vyhlásenie o ochrane údajov 

Európska centrálna banka (ECB) sa zaväzuje chrániť osobné údaje. Postupy ECB 
týkajúce sa ochrany osobných údajov vychádzajú z nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000. 

ECB zbiera a používa vaše kontaktné údaje na účely účtovania ročných poplatkov za 
dohľad v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – 
SSM) v súlade s článkom 30 nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013. 
ECB spravuje proces spracovania údajov. 

1 AKÉ ÚDAJE ECB ZBIERA? 

ECB zbiera osobné údaje len prostredníctvom okna „Adresa a kontaktné údaje“ 
(Address and contact details) na online portáli SSM, kde môžu používatelia zadať 
meno a údaje kontaktnej osoby. Zadanie osobných informácií v tomto okne nie je 
povinné a ich neposkytnutie nemá žiadne dôsledky.  

ECB okrem toho zbiera aj ďalšie kontaktné údaje (napríklad názov a sídlo inštitúcie, 
telefónne a faxové číslo), ktoré v zmysle nariadenia (ES) č. 45/2001 nie sú osobnými 
údajmi.  

2 POSKYTUJE ECB VAŠE ÚDAJE TRETÍM STRANÁM? 

ECB vaše kontaktné údaje neposkytuje interným ani externým stranám bez vášho 
súhlasu. 

3 AKO ECB CHRÁNI VAŠE ÚDAJE A KTO K NIM MÁ 
PRÍSTUP? 

Vaše kontaktné údaje sú uložené v bezpečnom IT systéme, ktorý je chránený 
heslom. K tomuto systému má prístup obmedzený počet pracovníkov ECB, ktorí sú 
zodpovední za úlohy súvisiace s účtovaním ročných poplatkov za dohľad. 

4 AKO SA DAJÚ OVERIŤ ALEBO UPRAVIŤ VAŠE 
OSOBNÉ ÚDAJE?  

ECB vám k vašim kontaktným údajom uloženým v jej IT systéme poskytla priamy 
prístup. Ak si chcete svoje kontaktné údaje overiť alebo ich zmeniť, prihláste sa na 
online portál pomocou svojho používateľského ID a hesla. Ku svojim údajom máte 
prístup kedykoľvek. 
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Ak chcete zmeniť názov poplatníka svojej inštitúcie, postupujte podľa pokynov 
týkajúcich sa určenia poplatníka. Ak máte otázky o postupe určenia poplatníka, 
kontaktujte ECB na e-mailovej adrese SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.  

5 AKO DLHO ECB UCHOVÁVA OSOBNÉ ÚDAJE 
POUŽÍVATEĽOV? 

ECB údaje uchováva dovtedy, kým je to potrebné na účely účtovania ročných 
poplatkov za dohľad SSM.  

6 OTÁZKY A SŤAŽNOSTI 

Ak máte ďalšie otázky o politike ECB týkajúcej sa ochrany údajov, obráťte sa na 
ECB. Prípadné sťažnosti adresujte európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu 
údajov. 
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