
EUROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKE RIZIKE 

ODLUKA EUROPSKOG ODBORA ZA SISTEMSKE RIZIKE 

od 17. kolovoza 2020. 

o imenovanju službenika za zaštitu podataka Europskog odbora za sistemske rizike 

(ESRB/2020/11) 

(2020/C 303/04) 

OPĆI ODBOR EUROPSKOG ODBORA ZA SISTEMSKE RIZIKE, 

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, 

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o makrobonitetnom 
nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike, a posebno njezin članak 
12. (1), 

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi 
s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka 
te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (2), a posebno njezin članak 43., 

uzimajući u obzir Odluku ESRB/2012/1 Europskog odbora za sistemske rizike od 13. srpnja 2012. o provedbi pravila o 
zaštiti podataka u Europskom odboru za sistemske rizike (3), a posebno njezin članak 3., 

uzimajući u obzir Odluku ESB/2020/655 Europske središnje banke od 5. svibnja 2020. o donošenju provedbenih pravila o 
zaštiti osobnih podataka u Europskoj središnjoj banci i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2007/1 (ESB/2020/28) (4), a 
posebno njezin članak 3. stavak 5., 

budući da: 

(1) Opći odbor Europskog odbora za sistemske rizike (ESRB) donio je 30. srpnja 2019. Odluku ESRB/2019/17 
Europskog odbora za sistemske rizike (5), kojom je gđa. Evanthia Chatziliasi imenovana za službenika za zaštitu 
podataka ESRB-a do 31. srpnja 2024. 

(2) Na zahtjev gđe. Chatziliasi njezin mandat će prestati 31. kolovoza 2020. Stoga je potrebno imenovati njezinog 
nasljednika kao službenika za zaštitu podataka ESRB-a od 1. rujna 2020. 

(3) U skladu s člankom 43. stavkom 2. Uredbe (EU) 2018/1725, službenik za zaštitu podataka Europske središnje banke 
(ESB) također djeluje kao službenik za zaštitu podataka ESRB-a. 

(4) Izvršni odbor imenovao je 21. srpnja 2020 gosp. Maartena Damana da naslijedi gđu. Evanthiu Chatziliasi kao 
službenika za zaštitu podataka ESB-a s učinkom od 1. rujna 2020. do 31. kolovoza 2023. 

(5) Članak 3. stavak 5. Odluke (EU) 2020/655 (ESB/2020/28), koja se primjenjuje od 1. studenog 2020., propisuje da se 
na zahtjev ESRB-a službenika za zaštitu podataka može ovlastiti da u odnosu na ESRB izvršava i zadatke navedene u 
članku 45. Uredbe (EU) 2018/1725. Zbog učinkovitost i u skladu s prethodnom praksom, Opći odbor ESRB-a 
smatra da se takav zahtjev treba postaviti, 

(1) SL L 331, 15.12.2010., str. 1. 
(2) SL L 295, 14.1. 2018., str. 39. 
(3) SL C 286, 14.2.2012., str. 16., 
(4) SL L 152, 14.1. 2020., str. 13. 
(5) Odluka ESRB/2019/17 Europskog odbora za sistemske rizike od 30. srpnja 2019. o imenovanju službenika za zaštitu podataka 

Europskog odbora za sistemske rizike (SL C 344, 11.10. 2019., str. 3.). 
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DONIO JE OVU ODLUKU: 

Članak 1. 

Imenovanje službenika za zaštitu podataka Europskog odbora za sistemske rizike 

Gosp. Maartin Daman imenuje se službenikom za zaštitu podataka Europskog odbora za sistemske rizike s učinkom od 1. 
rujna 2020. do 31. kolovoza 2023. u svojstvu člana osoblja i službenika za zaštitu podataka Europske središnje banke 
(ESB). 

Članak 2. 

Zahtjev za odobrenje u skladu s člankom 3. stavkom 5. (EU) 2020/655 (ESB/2020/28) 

U skladu s člankom 5. stavkom 3. Odluke (EU) 2020/655 (ESB/2020/28), ESRB postavlja zahtjev da se svakog službenika 
za zaštitu podataka kojeg je imenovao ESB nakon 1. studenog 2020. ovlasti da u odnosu na ESRB izvršava i zadatke 
navedene u članku 45. Uredbe (EU) 2018/1725. 

Članak 3. 

Stupanje na snagu 

Ova Odluka stupa na snagu 17. kolovoza 2020. 

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 17. kolovoza 2020.  

Voditelj Tajništva ESRB-a, 
u ime Općeg odbora ESRB-a, 

Francesco MAZZAFERRO     
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