
 

 
Verklaring betreffende gegevensbescherming  
 
De Europese Centrale Bank (ECB) hecht groot belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De 
procedures van de ECB voor de bescherming van persoonsgegevens zijn gebaseerd op Verordening (EG) 
Nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000.  
 
De ECB verzamelt en gebruikt uw contactgegevens voor het in rekening brengen van de jaarlijkse 
toezichtsvergoedingen, in het kader van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (Single 
Supervisory Mechanism of SSM) en overeenkomstig Artikel 30 van Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van 
de Raad van 15 oktober 2013. De ECB beheert het gehele gegevensverwerkingsproces.  
 
1 Wat voor informatie verzamelt de ECB?  
 
De ECB verzamelt persoonsgegevens uitsluitend onder "Additional contact details" ("Extra 
contactgegevens") op het online portaal van het SSM, waar gebruikers ervoor kunnen kiezen de naam en 
gegevens van een contactpersoon in te vullen. U bent niet verplicht daar informatie te verstrekken, en er 
zijn ook geen consequenties aan verbonden indien u dit niet doet.  
 
Daarnaast verzamelt de ECB nog andere contactgegevens, zoals de naam van uw instelling, het 
bedrijfsadres, bedrijfstelefoonnummer en bedrijfsfaxnummer, welke gegevens niet gerekend worden tot 
persoonsgegevens zoals gedefinieerd in Verordening (EG) Nr. 45/2001.  
 
2 Deelt de ECB uw gegevens met iemand? 
  
De ECB deelt uw contactgegevens uitsluitend met instellingen die daar echt van op de hoogte dienen te 
zijn en die deel uitmaken van de bankunie, bijv. nationale bevoegde autoriteiten (NBA's), nationale 
regelgevende autoriteiten (NRA's) en de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (Single Resolution Board 
of SRB). 
 
3 Hoe beschermt de ECB uw gegevens, en wie heeft toegang tot die 
gegevens? 
  
Uw contactgegevens worden opgeslagen in een veilig en door een wachtwoord beschermd IT-systeem. 
Slechts een beperkt aantal medewerkers van de ECB die verantwoordelijk zijn voor taken in verband met 
het in rekening brengen van de jaarlijkse vergoedingen voor toezicht, heeft toegang tot dit systeem.  
 
4 Hoe kunt u uw gegevens verifiëren of wijzigen?  
 
De ECB heeft u directe toegang gegeven tot uw contactgegevens, die zijn opgeslagen in haar IT-systeem. 
Gaat u naar het online portaal en logt u in met uw gebruikersnaam en wachtwoord om uw contactgegevens 
te verifiëren en te wijzigen. U kunt dit te allen tijde doen.  
 
Als u de naam van de vergoedingsdebiteur van uw instelling wilt wijzigen, volgt u daarvoor dan de 
procedure voor de benoeming van een vergoedingsdebiteur. Mocht u vragen hebben over de procedure 
voor de benoeming van een vergoedingsdebiteur, zendt u dan een e-mail naar SSM-fee-
enquiries@ecb.europa.eu.  
 
5 Hoe lang bewaart de ECB uw gegevens?  
 
Uw contactgegevens worden door de ECB zo lang bewaard als deze nodig zijn ten behoeve van het in 
rekening brengen van de jaarlijkse toezichtsvergoeding, d.w.z. zo lang als u voor dit doel voor uw instelling 
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de contactpersoon blijft. Wij verzoeken u ons, wat dit betreft, van elke verandering op de hoogte te brengen 
zodat wij onze database dienovereenkomstig kunnen bijwerken. 

 
 
6 Vragen en klachten  
 
Met vragen over het gegevensbeschermingsbeleid van de ECB kunt u terecht bij SSM-fee-
enquiries@ecb.europa.eu of dpo@ecb.europa.eu. 

U kunt tevens terecht bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. 
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