Adatvédelmi nyilatkozat
Az Európai Központi Bank (EKB) elkötelezett a személyes adatok védelme iránt. A kapcsolódó eljárásrend
az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendeletén alapul.
Az EKB az elérhetőségi adatokat – a 1024/2013/EU tanácsi rendelet (2013. október 15.) 30. cikkének
megfelelően – az egységes felügyeleti mechanizmus (SSM) keretében kirovandó éves felügyeleti díjjal
összefüggésben gyűjti és használja fel. Az adatfeldolgozás kontrolleri funkcióját az EKB látja el.

1 Milyen információkat gyűjt az EKB?
Az EKB személyes adatot csak az SSM online portál „További elérhetőségek” ablakában gyűjt, ahol a
felhasználóknak lehetőségük van kapcsolattartó személy nevének és adatainak a megadására is. A mező
kitöltése nem kötelező, üresen hagyásának nincs következménye.
Az EKB ezen kívül egyéb elérhetőségi adatot is gyűjt, mint például az adott hitelintézet nevét, levelezési
címét, üzleti telefonszámát és fax számát, amelyek a 45/2001/EK rendelet értelmében nem minősülnek
személyes adatnak.

2 Megosztja-e az EKB mással a kapott adatokat?
Az EKB csak szükség esetén osztja meg a kapott elérhetőségi adatokat a bankunióban tag olyan
intézményekkel mint például az illetékes nemzeti hatóságok (INH-k), az országos szabályozó szervek és
az egységes szanálási testület.

3 Hogyan védi az EKB a megadott adatokat, és kinek van azokba
betekintése?
Az elérhetőségi adatokat jelszóval védett, biztonságos informatikai rendszerben tároljuk. Korlátozott
számban azok az EKB-alkalmazottak tekinthetik meg őket, akik az éves felügyeleti díjak kivetésével
kapcsolatos ügyeket intézik.

4 Hogyan ellenőrizhetik és módosíthatják megadott adataikat?
Az EKB közvetlenül hozzáférhetővé teszi a felhasználó számára az informatikai rendszerben tárolt
elérhetőségi adatait. A felhasználói azonosítóval és jelszóval bejelentkezve az online portálon bármikor
módosíthatók az adatok.
Ha intézményük díjfizetőjének nevét kívánják módosítani, a díjfizető kijelölésére vonatkozó szabályok
figyelembevételével tehetik meg. Utóbbi eljárásra vonatkozó kérdés esetén az SSM-feeenquiries@ecb.europa.eu e-mail címre írva kérhetnek tájékoztatást.

5 Mennyi ideig tárolja az EKB az adatokat?
Az elérhetőségi adatokat addig tároljuk, ameddig az EKB az éves SSM felügyeleti díjak kivetése céljából
szükségesnek tekinti, más szóval ameddig az adott hitelintézet esetében ugyanaz a kapcsolattartószemély. Változás esetén szíveskedjenek értesíteni bennünket, és ennek megfelelően aktualizáljuk az
adatbázist.

6 Kérdések, panaszok
Az EKB adatvédelmi rendszerével kapcsolatos kérdéseikkel szíveskedjenek az SSM-feeenquiries@ecb.europa.eu vagy a dpo@ecb.europa.eu e-mail címre írni.
Ezen kívül az európai adatvédelmi felügyelő megkeresésére is lehetőségük van.

