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Izjava o varstvu podatkov 

Evropska centralna banka (ECB) je zavezana varovanju osebnih podatkov. Njeni 
postopki temeljijo na Uredbi (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
18. decembra 2000. 

ECB zbira in uporablja vaše kontaktne podatke za potrebe zaračunavanja letnih 
nadomestil za nadzor v skladu z uredbo o enotnem mehanizmu nadzora (EMN), po 
členu 30 Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013. Nadzornik 
postopkov za obdelavo podatkov je ECB. 

1 KATERE PODATKE ZBIRA ECB? 

Osebne podatke ECB zbira samo na zaslonu »Naslov in kontaktni podatki« na 
spletnem portalu EMN, na katerem uporabniki lahko vnesejo ime in podatke 
kontaktne osebe. Na tem zaslonu vam ni treba vnesti nobenih osebnih podatkov in 
če jih ne vnesete, ni nobenih posledic.  

Poleg tega ECB zbira druge kontaktne podatke, kot so ime vaše institucije, službeni 
naslov, službeni telefon in službeni faks, ki po Uredbi (ES) št. 45/2001 niso osebni 
podatki.  

2 ALI ECB VAŠE OSEBNE PODATKE POSREDUJE 
NAPREJ? 

Vaših osebnih podatkov ECB ne posreduje tretjim strankam, bodisi notranjim ali 
zunanjim, brez vašega privoljenja. 

3 KAKO ECB VARUJE VAŠE PODATKE IN KDO IMA 
DOSTOP DO NJIH? 

Vaši podatki so shranjeni v varovanem in z geslom zaščitenem računalniškem 
sistemu. Dostop do njih ima omejeno število zaposlenih v ECB, ki so pristojni za 
naloge v zvezi z zbiranjem letnih nadomestil za nadzor. 

4 KAKO LAHKO PREVERITE ALI SPREMENITE SVOJE 
PODATKE?  

ECB vam omogoča neposreden dostop do vaših kontaktnih podatkov, shranjenih v 
računalniškem sistemu ECB. Če jih želite preveriti ali spremeniti, pojdite na spletni 
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portal in se prijavite s svojim uporabniškim imenom in geslom. To lahko storite 
kadarkoli. 

Če želite spremeniti ime zavezanca za plačilo nadomestila vaše institucije, sledite 
postopku za imenovanje zavezanca. Za vsa vprašanja o postopku imenovanja 
zavezanca pošljite e-poštno sporočilo na naslov SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.  

5 KAKO DOLGO ECB HRANI VAŠE PODATKE? 

ECB podatke hrani tako dolgo, kot je potrebno za namene zaračunavanja letnih 
nadomestil za nadzor.  

6 VPRAŠANJA IN PRITOŽBE 

Za dodatna vprašanja o politiki varstva podatkov v ECB se obrnite na ECB. Pritožbe 
lahko pošljete evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov. 

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