
 

 
 
Δήλωση προστασίας δεδομένων  
 
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δεσμεύεται για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Οι διαδικασίες που εφαρμόζει η ΕΚΤ για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης 
Δεκεμβρίου 2000.  
 
Η ΕΚΤ συλλέγει και χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας σας για τον σκοπό της επιβολής ετήσιων 
εποπτικών τελών στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) σύμφωνα με το άρθρο 30 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013. Η ΕΚΤ εκτελεί καθήκοντα 
υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.  
 
1 Τι είδους πληροφορίες συλλέγει η ΕΚΤ;  
 
Η ΕΚΤ συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο μέσω της οθόνης "Additional contact details" 
(Πρόσθετα στοιχεία επικοινωνίας) της διαδικτυακής πύλης του ΕΕΜ, η οποία παρέχει στους χρήστες τη 
δυνατότητα να προσθέτουν το όνομα και τα στοιχεία υπεύθυνου επικοινωνίας. Δεν είστε υποχρεωμένοι να 
παρέχετε στοιχεία μέσω αυτής της οθόνης. Δεν υπάρχουν συνέπειες για τη μη παροχή στοιχείων.  
 
Επιπλέον, η ΕΚΤ συλλέγει και άλλα στοιχεία επικοινωνίας, όπως η επωνυμία, η διεύθυνση, ο αριθμός 
τηλεφώνου και φαξ του ιδρύματος, τα οποία δεν αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως 
ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.  
 
2 Μοιράζεται η ΕΚΤ τα στοιχεία σας με άλλους; 
  
Η ΕΚΤ μοιράζεται τα στοιχεία επικοινωνίας σας μόνο με τα ιδρύματα που είναι υποχρεωμένα να γνωρίζουν, 
τα οποία συμμετέχουν στην τραπεζική ένωση, π.χ. εθνικές αρμόδιες αρχές, εθνικές κανονιστικές αρχές και 
το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης. 
 
3 Πώς προστατεύει η ΕΚΤ τα δεδομένα σας και ποιος έχει πρόσβαση σε 
αυτά; 
  
Τα στοιχεία επικοινωνίας σας αποθηκεύονται σε ένα ασφαλές πληροφοριακό σύστημα το οποίο 
προστατεύεται με κωδικό. Πρόσβαση σε αυτό το σύστημα παρέχεται σε έναν περιορισμένο αριθμό 
υπαλλήλων της ΕΚΤ οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την επιβολή ετήσιων εποπτικών τελών.  
 
4 Πώς μπορείτε να επαληθεύσετε και να τροποποιήσετε τις πληροφορίες 
που σας αφορούν;  
 
Η ΕΚΤ σας έχει δώσει άμεση πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα οποία είναι αποθηκευμένα στο 
πληροφοριακό σύστημά της. Μεταβείτε στη διαδικτυακή πύλη και συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον 
κωδικό σας για να επαληθεύσετε και να τροποποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Μπορείτε να 
συνδεθείτε οποιαδήποτε στιγμή.  
 
Εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε το όνομα του οφειλέτη εποπτικού τέλους του ιδρύματός σας, 
ακολουθήστε τη διαδικασία που αφορά τον διορισμό οφειλέτη εποπτικού τέλους. Για οποιαδήποτε ερώτηση 
σχετικά με τη διαδικασία διορισμού οφειλέτη εποπτικού τέλους, μπορείτε να αποστείλετε e-mail στη 
διεύθυνση SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.  
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5 Για πόσο διάστημα διατηρεί η ΕΚΤ τα δεδομένα σας;  
 
Η ΕΚΤ διατηρεί τα στοιχεία επικοινωνίας σας για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο για τoν σκοπό της 
επιβολής ετήσιων εποπτικών τελών, δηλ. για όσο διάστημα είστε ο αρμόδιος επικοινωνίας του ιδρύματός 
σας για αυτόν τον σκοπό. Παρακαλείστε να μας ενημερώνετε για οποιαδήποτε μεταβολή προκείμενου να 
επικαιροποιούμε τη βάση δεδομένων μας. 

 
 
6 Υποβολή ερωτήσεων και καταγγελιών  
 
Εάν έχετε ερωτήσεις που αφορούν την πολιτική της ΕΚΤ για την προστασία δεδομένων, μπορείτε να 
επικοινωνείτε στη διεύθυνση  SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu ή dpo@ecb.europa.eu. 

Μπορείτε επίσης να απευθύνεστε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. 
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