Декларация за защита на данните
Европейската централна банка (ЕЦБ) се ангажира със защитата на личните данни. Процедурите на
ЕЦБ за защита на личните данни се основават на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския
парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г.
ЕЦБ събира и използва Вашите данни за контакт за целите на налагането на годишни надзорни
такси в рамките на единния надзорен механизъм (ЕНМ), съгласно член 30 от Регламент
(ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. ЕЦБ е администраторът на операцията по
обработка на данните.

1 Каква информация събира ЕЦБ?
ЕЦБ събира лични данни единствено в прозореца „Допълнителни данни за контакт“ на онлайн
портала на ЕНМ, чрез който потребителите могат да добавят името и данните на лице за контакт.
Не сте задължени да предоставяте информация в този прозорец. Непредоставянето на
информация не води до никакви последствия.
ЕЦБ също така събира други данни за контакт, например името на Вашата институция, служебен
адрес, номер на служебен телефон и факс, които не представляват лични данни според
определението в Регламент (ЕО) № 45/2001.

2 ЕЦБ споделя ли с някого Вашите данни?
ЕЦБ споделя данните за контакт само въз основа на принципа „необходимост да се знае“, с
институции, които са част от банковия съюз, например националните компетентни органи (НКО),
националните регулаторни органи (НРО) и Единния съвет по преструктуриране (ЕСП).

3 Как защитава ЕЦБ Вашите данни и кой има достъп до тях?
Вашите данни за контакт се съхраняват в сигурна и защитена с парола ИТ система. Достъп до тази
система се предоставя на ограничен брой служители на ЕЦБ, които отговарят за задачи,
необходими за налагането на годишни надзорни такси.

4 Как можете да проверите и промените своята информация?
ЕЦБ Ви е предоставила пряк достъп до Вашите данни за контакт, които се съхраняват в нейната ИТ
система. Отидете на онлайн портала и влезте с Вашето потребителско име и парола, за да
проверите и промените данните за контакт. Можете да направите това по всяко време.
Ако желаете да промените името на задълженото лице за таксата на своята институция, вижте
процеса на определяне на задължено лице за таксата. Ако имате въпроси, свързани с процеса на
определяне на задължено лице за таксата, изпратете имейл на SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

5 Колко дълго съхранява ЕЦБ Вашите данни?
Вашите данни ще бъдат съхранявани от ЕЦБ толкова дълго, колкото е необходимо за целта на
налагане на годишна надзорна такса, т.е. докато Вие сте лицето за контакт на своята институция за
тази цел. Молим да ни уведомите, ако в това отношение настъпят промени, за да можем съответно
да актуализираме своята база данни.

6 Въпроси и жалби
Всякакви въпроси, свързани с политиката на ЕЦБ за защита на данните, следва да се отправят към
SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu или dpo@ecb.europa.eu.
Можете също така да се обърнете към Европейския надзорен орган по защита на данните.

