
 

 
 
Vyhlásenie o ochrane údajov  
 
Európska centrálna banka (ECB) sa zaväzuje chrániť osobné údaje. Postupy ECB týkajúce sa ochrany 
osobných údajov vychádzajú z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 
2000.  
 
ECB vaše kontaktné údaje zbiera a používa na účely účtovania ročných poplatkov za dohľad v rámci 
jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM) v súlade s článkom 30 
nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013. ECB riadi proces spracovania údajov.  
 
1. Aké údaje ECB zbiera?  
 
ECB zbiera len osobné údaje uvedené v okne „Dodatočné kontaktné údaje“ (Additional contact details) na 
online portáli SSM, kde môžu používatelia zadať meno a údaje kontaktnej osoby. Zadanie informácií 
v tomto okne nie je povinné a ich neposkytnutie nemá žiadne dôsledky.  
 
ECB okrem toho zbiera aj ďalšie kontaktné údaje (napríklad názov a sídlo inštitúcie, telefónne a faxové 
číslo), ktoré v zmysle nariadenia (ES) č. 45/2001 nie sú osobnými údajmi.  
 
2. Poskytuje ECB vaše údaje tretím stranám? 
  
ECB vaše kontaktné údaje poskytuje len v prípade potreby inštitúciám, ktoré sú súčasťou bankovej únie, 
napr. príslušným vnútroštátnym orgánom, vnútroštátnym regulačným orgánom a Jednotnej rade pre 
riešenie krízových situácií. 
 
3. Ako ECB vaše údaje chráni a kto k nim má prístup? 
  
Vaše kontaktné údaje sú uložené v bezpečnom informačnom systéme, ktorý je chránený heslom. K tomuto 
systému má prístup obmedzený počet pracovníkov ECB, ktorí sú zodpovední za úlohy súvisiace 
s účtovaním ročných poplatkov za dohľad.  
 
4. Ako si svoje údaje môžete overiť alebo zmeniť?  
 
ECB vám k vašim kontaktným údajom uloženým v jej informačnom systéme poskytla priamy prístup. Ak si 
svoje kontaktné údaje chcete overiť alebo zmeniť, prihláste sa na online portál pomocou svojho 
používateľského ID a hesla. K svojim údajom máte prístup kedykoľvek.  
 
Ak chcete zmeniť názov poplatníka svojej inštitúcie, postupujte podľa pokynov na určenie poplatníka. 
Prípadné otázky o postupe určenia poplatníka môžete ECB posielať e-mailom na adresu SSM-fee-
enquiries@ecb.europa.eu.  
 
5. Ako dlho ECB uchováva osobné údaje používateľov?  
 
ECB bude vaše kontaktné údaje archivovať dovtedy, kým budú nevyhnutné na účtovanie ročných 
poplatkov za dohľad, t. j. kým na tento účel vo svojej inštitúcii plníte funkciu kontaktnej osoby. V záujme 
aktualizácie našej databázy nás o prípadných zmenách v tejto súvislosti informujte. 
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6. Otázky a sťažnosti  
 
Všetky otázky týkajúce sa pravidiel ochrany údajov v ECB adresujte na SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu 
alebo dpo@ecb.europa.eu. 

Máte tiež možnosť obrátiť sa na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. 
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