
 

 
Erklæring om beskyttelse af oplysninger  
 
 
Den Europæiske Centralbank (ECB) er forpligtet til at beskytte personoplysninger. ECB's procedurer til 
beskyttelse af personoplysninger er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 45/2001 af 18. december 2000. 
 
ECB indsamler og anvender kontaktoplysninger med henblik på at opkræve årlige tilsynsgebyrer inden for 
rammerne af Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM) i henhold til artikel 30 i Rådets forordning (EU) 
nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013. ECB er den registeransvarlige for behandlingen af personoplysninger. 
 
1 HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER ECB?  
 
ECB indsamler kun personoplysninger i det vindue i SSM's onlineportal, hvor brugerne har mulighed for at 
angive yderligere kontaktoplysninger ("Additional contact details") i form af navnet m.m. på en 
kontaktperson. Det er ikke påkrævet at opgive nogen oplysninger i dette vindue, og det har ingen 
konsekvenser, hvis man ikke gør det.  
 
ECB indsamler også andre kontaktoplysninger, fx institutters navn, adresse, telefon- og faxnummer, der 
ikke er personoplysninger som defineret i forordning (EF) nr. 45/2001.  
 
2 DELER ECB DISSE OPLYSNINGER MED ANDRE? 
  
ECB deler kun kontaktoplysninger med institutioner, der er en del af bankunionen, fx kompetente nationale 
myndigheder, nationale lovgivende myndigheder og Den Fælles Afviklingsinstans (SRB), hvis der er behov 
for det. 
 
3 HVORDAN BESKYTTER ECB DISSE OPLYSNINGER, OG HVEM 
HAR ADGANG TIL DEM? 
  
Oplysninger om kontaktpersoner lagres i et sikkert og passwordbeskyttet IT-system. Kun et begrænset 
antal ansatte i ECB med ansvar for de opgaver, der er nødvendige for at opkræve de årlige tilsynsgebyrer, 
har adgang til dette system.  
 
4 HVORDAN KAN KONTAKTPERSONER KONTROLLERE OG 
ÆNDRE DERES OPLYSNINGER?  
 
ECB har givet dem direkte adgang til deres personoplysninger, som er lagret i ECB's IT-system. 
Kontaktoplysninger kan kontrolleres eller ændres ved at gå til onlineportalen og logge ind med bruger-id og 
password. Det kan gøres, hvornår det skal være. 
 
Ved ændring af navnet på et instituts gebyrbetaler henvises til processen for udnævnelse af gebyrbetaler. 
Eventuelle spørgsmål vedrørende udnævnelsen af gebyrbetaler kan stilles pr. e-mail til SSM-fee-
enquiries@ecb.europa.eu.  
 
5 HVOR LÆNGE OPBEVARER ECB KONTAKTOPLYSNINGERNE?  
 
ECB beholder kontaktoplysningerne, så længe de skal bruges til at opkræve de årlige SSM-tilsynsgebyrer. 
dvs. så længe et institut har den samme kontaktperson til dette formål. Vi vil gerne informeres om 
eventuelle ændringer i den henseende, således at vi kan opdatere vores database. 
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6 SPØRGSMÅL OG KLAGER  
 
Eventuelle spørgsmål om ECB's databeskyttelsespolitik bedes stillet til SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu 
eller dpo@ecb.europa.eu. 

Henvendelse kan også rettes til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. 
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