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EUROOPAN JÄRJESTELMÄRISKIKOMITEAN HALLINTONEUVOSTO, joka 

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 

ottaa huomioon finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriski
komitean perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1092/2010 (1), 

ottaa huomioon luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen 
N:o 1247/2002/EY kumoamisesta 23 päivänä lokakuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) 2018/1725 (2) ja erityisesti sen 43 artiklan, 

ottaa huomioon tietosuojaa Euroopan järjestelmäriskikomiteassa koskevista täytäntöönpanosäännöistä 13 päivänä 
heinäkuuta 2012 annetun Euroopan järjestelmäriskikomitean päätöksen EJRK/2012/1 (3) ja erityisesti sen 3 artiklan, 

ottaa huomioon tietosuojaa Euroopan keskuspankissa koskevien täytäntöönpanosääntöjen hyväksymisestä ja päätöksen 
EKP/2007/1 kumoamisesta 5 päivänä toukokuuta 2020 annetun Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2020/655 
(EKP/2020/28) (4) ja erityisesti sen 3 artiklan 5 kohdan, 

sekä katsoo seuraavaa: 

(1) Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) hallintoneuvosto hyväksyi 30 päivänä heinäkuuta 2019 Euroopan 
järjestelmäriskikomitean päätöksen EJRK/2019/17 (5), jolla nimitettiin Evanthia Chatziliasi EJRK:n tietosuojasta 
vastaavaksi henkilöksi 31 päivään heinäkuuta 2024 saakka. 

(2) Evanthia Chatziliasin pyynnöstä hänen toimikautensa päättyy 31 päivänä elokuuta 2020. Tämän vuoksi on tarpeen 
nimittää hänelle seuraaja EJRK:n tietosuojavastaavan tehtävään 1 päivästä syyskuuta 2020. 

(3) Euroopan keskuspankin (EKP) tietosuojavastaava toimii tällä hetkellä myös EJRK:n tietosuojavastaavana asetuksen 
(EU) 2018/1725 43 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 

(4) EKP:n johtokunta nimitti 21 päivänä heinäkuuta Maarten Damanin Evanthia Chatziliasin seuraajaksi EKP:n 
tietosuojavastaavan tehtävään 1 päivästä syyskuuta 2020 31 päivään elokuuta 2023. 

(5) Päätöksen (EU) 2020/655 (EKP/2020/28) 3 artiklan 5 kohdassa, jota sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2020, 
säädetään, että EKP:n tietosuojavastaavalle voidaan EJRK:n pyynnöstä antaa lupa hoitaa asetuksen (EU) 2018/1725 
45 artiklassa säädettyjä tehtäviä myös EJRK:n osalta. Tehokkuussyistä ja aiemman käytännön mukaisesti EJRK:n 
hallintoneuvosto katsoo, että tällainen pyyntö tulisi tehdä, 

(1) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 1. 
(2) EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39. 
(3) EUVL C 286, 22.9.2012, s. 16. 
(4) EUVL L 152, 15.5.2020, s. 13. 
(5) Euroopan järjestelmäriskikomitean päätös EJRK/2019/17, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2019, Euroopan järjestelmäriskikomitean 

tietosuojasta vastaavan henkilön nimittämisestä (EUVL C 344, 11.10.2019, s. 3). 
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 

1 artikla 

Euroopan järjestelmäriskikomitean tietosuojavastaavan nimittäminen 

Nimitetään Maarten Daman Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) tietosuojavastaavaksi 1 päivästä syyskuuta 2020 
31 päivään elokuuta 2023 Euroopan keskuspankin (EKP) työntekijänä ja tietosuojavastaavana. 

2 artikla 

Päätöksen (EU) 2020/655 (EKP/2020/28) 3 artiklan 5 kohdan mukaista lupaa koskeva pyyntö 

EJRK pyytää päätöksen (EU) 2020/655 (EKP/2020/28) 3 artiklan 5 kohdan nojalla, että EKP antaa 1 päivän marraskuuta 
2020 jälkeen mahdollisesti nimitettävälle tietosuojavastaavalle luvan hoitaa asetuksen (EU) 2018/1725 45 artiklassa 
säädettyjä tehtäviä myös EJRK:n osalta. 

3 artikla 

Voimaantulo 

Tämä päätös tulee voimaan 17 päivänä elokuuta 2020. 

Tehty Frankfurt am Mainissa 17 päivänä elokuuta 2020.  

EJRK:n sihteeristön päällikkö 
EJRK:n hallintoneuvoston puolesta 

Francesco MAZZAFERRO     
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