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EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS STYRELSE HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för 
enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten 
för sådana uppgifter (1), särskilt artikel 24,

med beaktande av Europeiska systemrisknämndens beslut ESRB/2012/1 av den 13 juli 2012 om genomförandebe
stämmelser avseende uppgiftsskydd vid Europeiska systemrisknämnden (2), särskilt artikel 3, och

av följande skäl:

(1) Den 1 juni 2015 antog Europeiska systemrisknämndens styrelse beslut ESRB/2015/1 (3), enligt vilket Barbara Eggl 
utnämndes till uppgiftsskyddsombud för ESRB fram till den 31 maj 2017.

(2) Barbara Eggl har utfört sina uppgifter som uppgiftsskyddsombud för ESRB på ett fullgott sätt.

(3) Barbara Eggl har de facto utfört de arbetsuppgifter och haft det ansvar som krävs av ESRB:s uppgiftsskyddsombud 
sedan den 1 juni 2017 och bör med retroaktiv verkan fr.o.m. den 1 juni 2017 utnämnas av Europeiska system
risknämndens styrelse för ytterligare en period.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Utnämning av ESRB:s uppgiftsskyddsombud

Barbara Eggl utnämns till uppgiftsskyddsombud för ESRB för ytterligare en period, med verkan från den 1 juni 2017 
fram till den 14 maj 2020.

Artikel 2

Ikraftträdande

1. Detta beslut träder i kraft den 31 augusti 2018.

2. Det ska tillämpas från och med den 1 juni 2017.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 31 augusti 2018.

ESRB-sekretariatets chef
På ESRB-rådets vägnar

Francesco MAZZAFERRO
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