
 

 
Pareiškimas dėl duomenų apsaugos 
 
Europos Centrinis Bankas (ECB) yra įsipareigojęs apsaugoti asmens duomenis. ECB taikoma asmens 
duomenų apsaugos tvarka parengta vadovaujantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamentu (EB) Nr. 45/2001.  
 
Kontaktinius duomenis ECB renka ir naudoja metiniam priežiūros mokesčiui, susijusiam su Bendro 
priežiūros mechanizmo (BPM) veikimu, surinkti remiantis 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1024/2013 30 straipsniu. ECB yra už duomenų tvarkymą atsakingas duomenų valdytojas.  
 
1. Kokius duomenis ECB renka? 
 
ECB renka tik BPM interneto portalo laukelyje „Papildomi kontaktiniai duomenys“ nurodomus asmens 
duomenis. Šiame laukelyje naudotojai gali nurodyti kontaktinio asmens vardą, pavardę ir kitus duomenis. 
Tačiau šiuos duomenis nėra privaloma pateikti ir jų nepateikus nebus jokių pasekmių.  
 
ECB renka ir kitus, į Reglamente (EB) Nr. 45/2001 pateiktą asmens duomenų apibrėžtį nepatenkančius, 
kontaktinius duomenis, pavyzdžiui: jūsų įstaigos pavadinimą, adresą, telefono ir fakso numerius.  
 
2. Ar ECB kam nors atskleidžia jūsų duomenis? 
  
Jūsų kontaktinius duomenis ECB gali atskleisti, vadovaudamasis principu „būtina žinoti“, tik bankų sąjungą 
sudarančioms institucijoms, pavyzdžiui, nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms ir Bendrai pertvarkymo valdybai. 
 
3. Kaip ECB saugo jūsų duomenis ir kas turi prieigą prie jų? 
  
Jūsų kontaktiniai duomenys saugomi slaptažodžiu apsaugotoje IT sistemoje. Prieigą prie šios sistemos turi 
tik nedidelė ECB darbuotojų grupė – t. y. asmenys, kurie tiesiogiai vykdo su metinio priežiūros mokesčio 
rinkimu susijusias užduotis.  
 
4. Kaip galima patikrinti ir pakeisti duomenis?  
 
ECB gali jums suteikti tiesioginę prieigą prie savo IT sistemoje saugomų jūsų kontaktinių duomenų. Jei 
norite patikrinti arba pakeisti savo kontaktinius duomenis, atsidarykite interneto portalą ir prisijunkite su 
savo naudotojo vardu ir slaptažodžiu. Tai galite padaryti bet kada.  
 
Jei norite įrašyti pasikeitusio įstaigos mokesčio subjekto pavadinimą, žr. informaciją apie mokesčio subjekto 
skyrimo tvarką. Jei turite klausimų apie mokesčio subjekto skyrimo tvarką, rašykite el. pašto adresu SSM-
fee-enquiries@ecb.europa.eu.  
 
5. Kiek laiko ECB saugo jūsų duomenis?  
 
Jūsų kontaktinius duomenis ECB saugos tol, kol jų reikės metiniam priežiūros mokesčiui surinkti, t. y. tol, 
kol jūs būsite savo įstaigos kontaktinis asmuo šiuo klausimu. Prašom mums pranešti, jei šie duomenys 
pasikeitė – atitinkamai atnaujinsime duomenis savo bazėje. 

 
6. Klausimai ir skundai  
 
Jei turite klausimų apie ECB duomenų apsaugos politiką, rašykite šiais adresais: SSM-fee-
enquiries@ecb.europa.eu arba dpo@ecb.europa.eu. 

Taip pat galite kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. 
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