Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Europejski Bank Centralny (EBC) dba o ochronę danych osobowych. Procedury EBC w tym zakresie są
oparte na rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r.
EBC gromadzi i wykorzystuje dane kontaktowe na potrzeby nakładania rocznej opłaty nadzorczej
w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, zgodnie z art. 30 rozporządzenia Rady (UE)
nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. Administratorem danych osobowych jest EBC.

1 Jakie informacje gromadzi EBC?
EBC zbiera jedynie dane osobowe podane w portalu internetowym Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego
w okienku „Additional contact details”, które służy do wprowadzenia imienia i nazwiska oraz innych danych
osoby kontaktowej. Wypełnienie okienka nie jest obowiązkowe – jeśli pozostanie ono puste, nie pociąga to
za sobą żadnych konsekwencji.
Ponadto EBC gromadzi inne informacje kontaktowe – takie jak nazwa instytucji, adres siedziby, służbowe
numery telefonu i faksu – które w świetle rozporządzenia (WE) nr 45/2001 nie stanowią danych
osobowych.

2 Czy EBC może komukolwiek udostępnić otrzymane dane osobowe?
EBC udostępnia dane kontaktowe – zawsze zgodnie z zasadą wiedzy koniecznej – instytucjom należącym
do unii bankowej, np. właściwym organom krajowym, krajowym organom regulacyjnym oraz Jednolitej
Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji.

3 Jak EBC chroni dane osobowe i kto ma do nich dostęp?
Dane kontaktowe są przechowywane w bezpiecznym systemie informatycznym chronionym hasłem.
Dostęp do tego systemu ma ograniczona liczba pracowników EBC, którzy wykonują zadania związane
z nakładaniem rocznej opłaty nadzorczej.

4 Jak można sprawdzić lub zmienić swoje dane?
EBC zapewnia zainteresowanym bezpośredni dostęp do danych kontaktowych przechowywanych w jego
systemie informatycznym. Aby sprawdzić lub zmienić dane, należy zalogować się do portalu internetowego
przez podanie identyfikatora użytkownika i hasła. Można to zrobić w dowolnym momencie.
Aby zmienić nazwę podmiotu ponoszącego opłatę za daną instytucję, należy postępować zgodnie z tą
samą procedurą co podczas wyznaczania takiego podmiotu. Pytania dotyczące tej procedury należy
wysłać e-mailem na adres SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

5 Jak długo EBC przechowuje dane?
EBC przechowuje dane kontaktowe, dopóki są one potrzebne do nakładania rocznej opłaty nadzorczej,
tzn. tak długo, jak długo dana osoba odpowiada za kontakty w tej sprawie z ramienia swojej instytucji.
O wszelkich zmianach w tym zakresie należy informować EBC, który zaktualizuje bazę danych.

6 Pytania i skargi
Pytania dotyczące zasad ochrony danych obowiązujących w EBC należy kierować na adres:
SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu lub dpo@ecb.europa.eu.
Można też zwrócić się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

