
 

 
Meddelande om skydd av personuppgifter  
 
Europeiska centralbanken (ECB) har åtagit sig att skydda personuppgifter. ECB:s förfaranden för skydd av 
personuppgifter grundas på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 
december 2000.  
 
ECB samlar in och använder kontaktuppgifter för att ta ut årliga tillsynsavgifter inom ramen för den 
gemensamma tillsynsmekanismen (SSM), i enlighet med artikel 30 i rådets förordning (EU) nr 1024/2013 
av den 15 oktober 2013. ECB är registeransvarig för behandlingen av uppgifterna.  
 
1 Vilken information samlar ECB in?  
 
ECB samlar endast in personuppgifter på sidan “Additional contact details” (ytterligare kontaktuppgifter) i 
webbportalen för SSM, där användarna kan lägga till kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter. Man är 
inte tvungen att lämna någon personinformation på den sidan och det medför inte heller några 
konsekvenser om man låter bli.  
 
Dessutom samlar ECB in andra kontaktuppgifter, exempelvis institutets namn, adress, telefonnummer och 
faxnummer, som inte är personuppgifter enligt definitionen i förordning (EG) nr 45/2001.  
 
2 Delar ECB uppgifterna med någon? 
  
ECB kommer endast att dela dina kontaktuppgifter med institutioner som ingår i bankunionen och som 
måste ha tillgång till dessa uppgifter, t.ex. nationella behöriga myndigheter, nationella tillsynsmyndigheter 
och gemensamma resolutionsnämnden. 
 
3 Hur skyddar ECB dina uppgifter och vem har tillgång till dem? 
  
Dina kontaktuppgifter lagras i ett säkert och lösenordsskyddat IT-system. Endast ett begränsat antal 
personer vid ECB har tillträde till det här systemet. Det rör sig om personal med ansvar för arbetsuppgiften 
att ta ut årliga tillsynsavgifter.  
 
4 Hur kan man kontrollera och ändra information?  
 
Du har fått direktåtkomst till dina kontaktuppgifter, som ECB lagrat i sitt IT-system. Gå till webbportalen och 
logga in med användarnamn och lösenord för att kontrollera och ändra dina uppgifter. Det kan du göra när 
som helst.  
 
Om man vill ändra namn på den som är avgiftsskyldig för institutet ska man följa processen för att utse en 
avgiftsskyldig. Om du har frågor om processen hur man utser avgiftsskyldig, skicka ett mejl till SSM-fee-
enquiries@ecb.europa.eu.  
 
5 Hur länge sparar ECB uppgifterna?  
 
Dina kontaktuppgifter sparas hos ECB så länge de behövs för att ta ut årliga tillsynsavgifter, alltså så länge 
du är kontaktperson för ditt institut. Håll oss underrättade om eventuella ändringar i det avseendet så att vi 
kan uppdatera vår databas. 

 
6 Frågor och klagomål  
 
Frågor om ECB:s policy för skydd av personuppgifter ska lämnas till SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu 
eller dpo@ecb.europa.eu. 

Du kan också rikta dig till Europeiska datatillsynsmannen. 
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