Declarație privind protecția datelor
Banca Centrală Europeană (BCE) se angajează să protejeze datele cu caracter personal. Procedurile BCE
privind protecția datelor cu caracter personal se întemeiază pe Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al
Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000.
BCE colectează și utilizează datele dumneavoastră de contact în scopul perceperii de taxe anuale de
supraveghere în cadrul Mecanismului unic de supraveghere (MUS), în conformitate cu articolul 30 din
Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013. BCE este operatorul responsabil de
prelucrarea datelor.

1 Ce informații colectează BCE?
BCE colectează date cu caracter personal numai prin intermediul ecranului „Additional contact details” al
portalului online al MUS, care pune la dispoziția utilizatorilor opțiunea de a adăuga numele și datele unei
persoane de contact. Nu aveți obligația de a furniza informații pe acest ecran, absența informațiilor fiind
lipsită de consecințe.
De asemenea, BCE colectează și alte date de contact, precum denumirea, adresa, numărul de telefon și
numărul de fax ale instituției, care nu constituie date cu caracter personal în conformitate cu definiția din
Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

2 Partajează BCE datele dumneavoastră cu cineva?
BCE va partaja datele dumneavoastră de contact numai pe baza principiului „necesității de a cunoaște” cu
instituțiile care fac parte din uniunea bancară, de exemplu autoritățile naționale competente (ANC),
autoritățile naționale de reglementare (ANR) și Comitetul unic de rezoluție.

3 Cum vă protejează BCE datele și cine are acces la ele?
Datele dumneavoastră de contact sunt stocate într-un sistem informatic securizat, protejat cu o parolă.
Accesul la acest sistem este acordat unui număr limitat de membri ai personalului BCE, responsabili de
îndeplinirea sarcinilor necesare pentru perceperea taxelor anuale de supraveghere.

4 Cum puteți verifica și modifica informațiile care vă privesc?
BCE v-a acordat acces direct la datele dumneavoastră de contact, care sunt stocate în sistemul său
informatic. Accesați portalul online și autentificați-vă cu numele de utilizator și parola pentru a vă verifica și
a vă modifica datele de contact. Puteți face acest lucru în orice moment.
Dacă doriți să modificați numele debitorului taxei din instituția dumneavoastră, vă rugăm să consultați
procesul de desemnare a debitorului taxei. Dacă aveți întrebări legate de procesul de desemnare a
debitorului taxei, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

5 Cât timp păstrează BCE datele dumneavoastră?
BCE păstrează datele dumneavoastră de contact atât timp cât acestea sunt necesare pentru perceperea
taxelor anuale de supraveghere, respectiv atât timp cât rămâneți persoana de contact din instituția
dumneavoastră în acest scop. Vă rugăm să ne informați cu privire la orice modificare în acest sens pentru
a ne permite să actualizăm baza de date în mod corespunzător.

6 Întrebări și reclamații
Orice întrebări privind politica de protecție a datelor a BCE trebuie trimise la adresele de e-mail SSM-feeenquiries@ecb.europa.eu sau dpo@ecb.europa.eu.
De asemenea, puteți apela la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

