ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Відповідно до положень європейського та національного законодавства про захист
персональних даних, повідомляємо, що Банк Італії (з адресою: Віа Націонале 91, м. Рим) обробляє
персональні дані, що стосуються працівників відділень банків, які беруть участь у національній схемі
обміну, зазначеній у статті 47 Декрет-закону № 50 від 17 травня 2022 року, прийнятого з метою
виконання Рекомендації 2022/C166/01 Ради Європейського Союзу від 19 квітня 2022 року, та збір яких
здійснюється у рамках обміну готівкової гривні на банкноти у євро та надання допомоги переміщеним
особам з України у задоволенні їхніх потреб відповідно до лімітів конвертації, встановлених
вищезгаданою національною схемою обміну.
Обробка даних, про які йде мова, здійснюється Банком Італії для виконання поставленого йому
завдання, що становить суспільний інтерес на підставі положень вищезгаданої національної схеми
обміну, зазначеної в статті 47 Декрет-закону № 50 від 17 травня 2022 року.
Для реалізації національної схеми обміну Банк Італії використовує свої відділення, які надають
послуги користувачам, і відділення банків, що беруть участь у схемі обміну банкнот («банкиучасники»); відділення, зазначені у спеціальному списку, опублікованому на сайті Банка Італії. З цією
метою банки-учасники повинні застосовувати спеціальну ІТ-платформу, до якої необхідно вносити дані
про проведення обмінних операцій. На цій платформі заносяться персональні дані (адреси
електронної пошти) працівників відділень банку, відповідальних за здійснення обмінних операцій. Ця
платформа надається в користування Європейським Центральним Банком, призначеним Банком Італії
відповідальним за обробку даних.
Для подальшої діяльності з обробки даних - які відрізняються від тих, що описані вище і
регулюються вищезгаданим Указом, які здійснюються банками-учасниками з метою досягнення своїх
власних цілей, вони виступають незалежними власниками.
Зібрані персональні дані будуть зберігатися протягом терміну реалізації зазначеної вище
національної схеми обміну і в будь-якому випадку дозволяти виконання дій, передбачених в ній.
Дані можуть бути доведені до відома Голови Служби Управління грошовим рухом Банку Італії
та уповноважених працівників Європейського Центрального Банку, які мають право доступу до
спеціалізованої ІТ-платформи.
Зацікавлені сторони можуть звернутися до Контролера даних – Банка Італії - Організаційної
служби - адреса: Віа Націонале 91, 00184 - м. Рим, електронна пошта: org.privacy@bancaditalia.it , щоб
скористатися правом на доступ до персональних даних, а також іншими правами, визнаними законом,
включаючи право на отримання, виправлення або інтеграції даних, а також скасування, перетворення
в анонімну форму або блокування даних, що обробляються з порушенням закону, і правом відмовити
повністю або частково, з законних причин, у обробці своїх даних.
З особою, відповідальною за захист даних, на користь Банка Італії можна зв'язатися за адресою:
Віа Націонале 91, 00184 - м. Рим або за наступною електронною поштою:
responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it.
Якщо суб'єкт даних вважає, що обробка його/її даних здійснюється з порушенням закону, він
може подати скаргу до Гаранта конфіденційності.

