
EVROPSKÁ RADA PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA 

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ RADY PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA 

ze dne 30. července 2019 

o jmenování inspektora ochrany údajů Evropské rady pro systémová rizika (ESRB/2019/17) 

(2019/C 344/03) 

GENERÁLNÍ RADA EVROPSKÉ RADY PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o makroobez-
řetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika (1), 

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (2), a zejména na článek 43 uvedeného nařízení, 

s ohledem na rozhodnutí Evropské rady pro systémová rizika ESRB/2012/1 ze dne 13. července 2012, kterým se provádějí 
pravidla o ochraně údajů v Evropské radě pro systémová rizika (3), a zejména na článek 3 uvedeného rozhodnutí, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Generální rada Evropské rady pro systémová rizika (ESRB) přijala dne 31. srpna 2018 rozhodnutí Evropské rady pro 
systémová rizika ESRB/2018/6 (4), kterým jmenovala paní Barbaru Egglovou inspektorkou ochrany údajů ESRB na 
druhé funkční období do 14. května 2020. 

(2) Na žádost paní Egglové skončí její druhé funkční období dnem 31. července 2019. Je proto nezbytné jmenovat 
jejího nástupce, který bude inspektorem ochrany údajů ESRB od 1. srpna 2019. 

(3) V souladu s čl. 43 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1725 inspektor ochrany údajů Evropské centrální banky (ECB) 
současně vykonává funkci inspektora ochrany údajů ESRB. 

(4) Dne 19. března 2019 jmenovala Výkonná rada ECB paní Evanthii Chatziliasi jako nástupkyni paní Barbary Egglové 
ve funkci inspektora ochrany údajů ECB na funkční období v délce pěti let, počínaje dnem 1. srpna 2019, 

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 

Článek 1 

Jmenování inspektora ochrany údajů Evropské rady pro systémová rizika 

Paní Evanthia Chatziliasi je jakožto zaměstnankyně a inspektorka ochrany údajů Evropské centrální banky jmenována 
inspektorkou ochrany údajů Evropské rady pro systémová rizika s účinností od 1. srpna 2019 do 31. července 2024. 

(1) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 1. 
(2) Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39. 
(3) Úř. věst. C 286, 22.9.2012, s. 16. 
(4) Rozhodnutí Evropské rady pro systémová rizika ESRB/2018/6 ze dne 31. srpna 2018 o jmenování inspektora ochrany údajů Evropské 

rady pro systémová rizika (Úř. věst. C 347, 28.9.2018, s. 3). 

CS Úřední věstník Evropské unie 11.10.2019                                                                                                                                         C 344/3   



Článek 2 

Vstup v platnost 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 31. července 2019. 

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 30. července 2019.  

Vedoucí sekretariátu ESRB, 
jménem generální rady ESRB 

Francesco MAZZAFERRO     
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