
EVROPSKÁ RADA PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA 

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ RADY PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA 

ze dne 17. srpna 2020 

o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů Evropské rady pro systémová rizika 

(ESRB/2020/11) 

(2020/C 303/04) 

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, 

s ohledem na rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2020/655 ze dne 5. května 2020, kterým se přijímají prováděcí 
pravidla týkající se ochrany údajů v Evropské centrální bance a zrušuje rozhodnutí ECB/2007/1 (ECB/2020/28) (4), a 
zejména na čl. 3 odst. 5 uvedeného rozhodnutí, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Generální rada Evropské rady pro systémová rizika (ESRB) přijala dne 30. července 2019 rozhodnutí Evropské rady 
pro systémová rizika ESRB/2019/17 (5), kterým jmenovala paní Evanthii Chatziliasi inspektorkou ochrany údajů 
(pověřenkyní pro ochranu osobních údajů) ESRB do 31. července 2024. 

(2) Na žádost paní Chatziliasi skončí její funkční období dnem 31. srpna 2020. Je proto nezbytné jmenovat jejího 
nástupce, který bude pověřencem pro ochranu osobních údajů ESRB od 1. září 2020. 

(3) V souladu s čl. 43 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1725 pověřenec pro ochranu osobních údajů Evropské centrální banky 
(ECB) současně vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů ESRB. 

(4) Dne 21. července 2020 jmenovala Výkonná rada ECB pana Maartena Damana jako nástupce paní Evanthie 
Chatziliasi ve funkci pověřence pro ochranu osobních údajů ECB s účinností od 1. září 2020 do 31. srpna 2023. 

(5) Čl. 3 odst. 5 rozhodnutí (EU) 2020/655 (ECB/2020/28), který se uplatňuje od 1. listopadu 2020, stanoví, že na 
žádost ESRB může být pověřenec pro ochranu osobních údajů ECB pověřen plněním úkolů stanovených v 
článku 45 nařízení (EU) 2018/1725 též ve vztahu k ESRB. Z důvodů efektivity a v souladu s dřívější praxí má 
generální rada ESRB za to, že by tato žádost měla být předložena, 

(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) Úř. věst. L 152, 15.5.2020, s. 13. 
(5) Rozhodnutí Evropské rady pro systémová rizika ESRB/2019/17 ze dne 30. července 2019 o jmenování inspektora ochrany údajů 

Evropské rady pro systémová rizika (Úř. věst. C 344, 11.10.2019, s. 3). 
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PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 

Článek 1 

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů Evropské rady pro systémová rizika 

Pan Maarten Daman je jakožto zaměstnanec a pověřenec pro ochranu osobních údajů Evropské centrální banky (ECB) 
jmenován pověřencem pro ochranu osobních údajů Evropské rady pro systémová rizika (ESRB) s účinností od 1. září 
2020 do 31. srpna 2023. 

Článek 2 

Žádost o pověření podle čl. 3 odst. 5 rozhodnutí (EU) 2020/655 (ECB/2020/28) 

Podle čl. 3 odst. 5 rozhodnutí (EU) 2020/655 (ECB/2020/28) ESRB žádá, aby všichni pověřenci pro ochranu osobních 
údajů, které ECB jmenuje po 1. listopadu 2020, byli pověřeni plněním úkolů stanovených v článku 45 nařízení (EU) 
2018/1725 též ve vztahu k ESRB. 

Článek 3 

Vstup v platnost 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 17. srpna 2020. 

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 17. srpna 2020.  

Vedoucí sekretariátu ESRB 
jménem generální rady ESRB 

Francesco MAZZAFERRO     
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