
 

 
Izjava o varstvu podatkov 
 
Evropska centralna banka (ECB) je zavezana varovanju osebnih podatkov. Njeni postopki temeljijo na 
Uredbi (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000. 
 
Kontaktne podatke ECB zbira in uporablja za potrebe zaračunavanja letnih nadomestil za nadzor v okviru 
enotnega mehanizma nadzora (EMN), kot je določeno v členu 30 Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 
15. oktobra 2013. Nadzornik postopkov za obdelavo podatkov je ECB. 
 
1 Katere podatke zbira ECB? 
 
Osebne podatke ECB zbira samo v oknu »Additional contact details« (Dodatni kontaktni podatki) na 
spletnem portalu EMN, v katerem uporabniki lahko vnesejo ime in druge podatke kontaktne osebe. Nobeno 
polje v tem oknu ni obvezno in če jih pustite prazna, ni nobenih posledic. 
 
Poleg tega ECB zbira druge kontaktne podatke, kot so ime vaše institucije, službeni naslov, službeni 
telefon in službeni faks, ki po Uredbi (ES) št. 45/2001 niso osebni podatki. 
 
2 Ali ECB osebne podatke posreduje naprej? 
 
ECB vaše osebne podatke izmenjuje z drugimi institucijami, ki tvorijo bančno unijo, kot so pristojni 
nacionalni organi, nacionalni regulatorni organi in Enotni odbor za reševanje, samo v primerih, ko je to 
dejansko potrebno. 
 
3 Kako ECB varuje vaše podatke in kdo ima dostop do njih? 
 
Vaši podatki so shranjeni v varovanem in z geslom zaščitenem računalniškem sistemu. Dostop do njih ima 
omejeno število zaposlenih v ECB, ki so pristojni za naloge v zvezi z zbiranjem letnih nadomestil za 
nadzor. 
 
4 Kako lahko preverite ali spremenite svoje podatke? 
 
ECB vam omogoča neposreden dostop do vaših kontaktnih podatkov, shranjenih v računalniškem sistemu 
ECB. Če jih želite preveriti ali spremeniti, pojdite na spletni portal in se prijavite s svojim uporabniškim 
imenom in geslom. To lahko storite kadarkoli. 
 
Če želite spremeniti ime zavezanca za plačilo nadomestila vaše institucije, sledite postopku za imenovanje 
zavezanca. Vprašanja v zvezi s tem postopkom lahko pošljete po e-pošti na naslov SSM-fee-
enquiries@ecb.europa.eu. 
 
5 Kako dolgo ECB hrani vaše podatke? 
 

Podatki se hranijo tako dolgo, kot je potrebno za namene odmerjanja letnih nadomestil za nadzor, tj. dokler 
ste za vašo institucijo kontaktna oseba za ta namen. Prosimo vas, da nas o morebitnih spremembah redno 
obveščate, tako da lahko posodobimo našo bazo podatkov. 

 
6 Vprašanja in pritožbe 
 

Vprašanja o politiki varstva podatkov v ECB lahko pošljete na naslov SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu 
ali dpo@ecb.europa.eu. 

Obrnete se lahko tudi na evropskega nadzornika za varstvo podatkov. 
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