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1. Introduzzjoni 

Il-Kummissjoni Ewropea (minn hawn 'il quddiem "il-Kummissjoni") hija impenjata li tipproteġi d-

data personali tiegħek u li tirrispetta l-privatezza tiegħek. Il-Kummissjoni tiġbor u tipproċessa 

iktar id-data personali skont ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

tat-23 ta' Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data 

personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta' tali 

data (li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001). 

Din l-istqarrija ta' privatezza tispjega għaliex nipproċessaw id-data personali tiegħek, il-mod kif 

niġbru u nittrattaw id-data personali kollha li tiġi pprovduta kif ukoll kif niżguraw il-protezzjoni 

tagħha, kif dik l-informazzjoni tintuża, u liema drittijiet għandek b'rabta mad-data personali 

tiegħek. Tispeċifika wkoll id-dettalji ta' kuntatt tal-Kontrollur tad-Data responsabbli li miegħu 

tista' teżerċita drittijietek, tal-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data u tal-Kontrollur Ewropew għall- 

Protezzjoni tad-Data. 

L-informazzjoni fir-rigward tal-operazzjoni "Pariri tal-Ewropa Tiegħek" mwettqa mill-Kontrollur 

tad-Data hi ppreżentata hawn taħt. 

2. Għaliex u kif nipproċessaw id-data personali tiegħek? 

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32018R1725
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Il-Kontrollur tad-Data jipproċessa d-data personali tiegħek għat-trattament ta' talbiet għal pariri 

ppreżentati miċ-ċittadini jew in-negozji dwar id-drittijiet tagħhom skont il-liġi tal-UE, b'mod 

partikolari: 

a) rigward mistoqsijiet u tweġibiet fil-bażi tad-data, biex titwieġeb il-mistoqsija, għall-kontroll 

tal-kwalità tas-servizz provdut, għal raġunijiet ta' statistika u f'ċerti każijiet, bħala evidenza ta' 

sostenn biex jiġu indirizzati problemi strutturali fil-funzjonament tas-suq intern u biex jinkitbu 

rapporti ta' feedback (li huma rapporti kkompilati b'data anonima biss) għall-iżvilupp talpolitika; 

b) rigward l-utenti tal-bażi tad-data, biex jiġi żgurat li l-utenti awtorizzati biss ikollhom aċċess 

għall-bażi tad-data bi profil tal-utent definit b'mod korrett. 

Id-data tiegħek mhux se tintuża għal teħid ta' deċiżjonijiet awtomatizzat inkluż it-tfassil ta' profili. 

3. Fuq liema bażi(jiet) legali nipproċessaw id-data personali tiegħek? 

Aħna nipproċessaw id-data personali tiegħek, minħabba li hu neċessarju għall-ġestjoni u l- 

funzjonament tal-Kummissjoni, skont il-mandat tagħha mit-Trattati, u b'mod iżjed speċifiku l- 

Artikoli 1, 5, 11 u 13 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. 

Rigward il-mistoqsijiet, aħna nipproċessaw id-data personali tiegħek, minħabba li tajt il-kunsens 

tiegħek għall-ipproċessar tad-data personali tiegħek, għall-finijiet ta' tweġiba għall-mistoqsija 

tiegħek, permezz ta' att affermattiv ċar billi ttikkjajt kaxxa fuq il-formola ta' talba online. Tista' 

tirtira l-kunsens tiegħek għal din l-iskop fi kwalunkwe ħin billi tikteb lil GROW-YOUR-EUROPE- 

ADVICE@ec.europa.eu u lil GROW-E4@ec.europa.eu. 

4. Liema data personali niġbru u nipproċessaw iktar? 

Sabiex iwettaq din l-operazzjoni ta' pproċesssar, il-Kontrollur tad-Data jipproċessa l-kategoriji 

tad-data personali li ġejjin: 

a) għal dawk li jagħmlu mistoqsija: l-isem sħiħ, is-sess, l-iskala tal-età, l-indirizz sħiħ, l-indirizz tal-

email, in-numru tat-telefown, in-nazzjonalità, il-pajjiż ta' residenza, il-lingwa preferuta, l-attività 

(eż. student, impjegat, irtirat, eċċ.) u kwalunkwe data personali oħra li tinsab fil-mistoqsija 

tiegħek; 

b) għall-utenti tal-bażi tad-data id-data ta' awtentikazzjoni mill-EU Login tiegħek (obbligatorja), 

inkluż il-kunjom, l-isem mogħti, l-EU Login ID u l-indirizz tal-email, in-nazzjonalità u l-pajjiż ta' 

residenza. 

Aħna ksibna d-data personali tiegħek mingħandek. 

5. Għal kemm żmien inżommuha d-data personali tiegħek? 

Il-Kontrollur tad-Data jżomm biss id-data personali tiegħek għaż-żmien meħtieġ biex jintlaħaq l-

iskop imsemmi hawn fuq. Għal kull waħda mill-kategoriji ta' data personali li tiġi pproċessata, 

hawn taħt issib id-dettalji dwar iż-żamma: 

• Id-data ta' dawk li jagħmlu l-mistoqsijiet titħassar 3 snin wara li tkun ingħatatlu t- 

tweġiba. Dan isir biex ikun hemm il-possibbiltà ta' segwitu meta jkun hemm xi żviluppi 

ġodda wara l-għeluq tal-każ. Wara dan il-perjodu ta' żamma, l-informazzjoni dwar il-każ 

tinżamm b'mod anonimu għal raġunijiet ta' statistika. Id-data personali li tinsab fit-test 

ta' mistoqsija jew tweġiba titħassar sal-aħħar tax-xahar wara li tingħata t-tweġiba 

sakemm tkun tikkorrispondi għad-data indikata minn dak li jagħmel il-mistoqsija fl- 

oqsma "isem" u "kunjom" jew fl-indirizz tal-email ta' dak li jagħmel il-mistoqsija. 

• Id-data tal-awtentikazzjoni tinżamm fis-sistema tal-IT għal tliet snin wara tmiem il- kwalità 

mailto:GROW-YOUR-EUROPE-ADVICE@ec.europa.eu
mailto:GROW-YOUR-EUROPE-ADVICE@ec.europa.eu
mailto:ADVICE@ec.europa.eu
mailto:ADVICE@ec.europa.eu
mailto:GROW-B5@ec.europa.eu
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tiegħek bħala utent awtorizzat tal-bażi tad-data. 

6. Kif nipproteġu u nissalvagwardjaw id-data personali tiegħek? 

Id-data personali kollha f'format elettroniku (emails, dokumenti, bażijiet tad-data, lottijiet tad- 

data applowdjati, eċċ.) jinħażnu jew fuq is-servers tal-Kummissjoni Ewropea jew tal-kuntratturi 

tagħha. L-operazzjonijiet ta' pproċessar jitwettqu kollha skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, 

Euratom) 2017/46 tal-10 ta' Jannar 2017 dwar is-sigurtà tas-sistemi ta' komunikazzjoni u 

informazzjoni fil-Kummissjoni Ewropea. 

Il-kuntratturi tal-Kummissjoni huma marbuta bi klawsola kuntrattwali speċifika għal kwalunkwe 

operazzjoni ta' pproċessar tad-data tiegħek f'isem il-Kummissjoni, u bl-obbligi ta' kunfidenzjalità 

li jirriżultaw mit-traspożizzjoni tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data fl-Istati 

Membri tal-UE ("RĠPD" ir-Regolament (UE) 2016/679). 

Sabiex tipproteġi d-data personali tiegħek, il-Kummissjoni daħħlet għadd ta' miżuri tekniċi u 

organizzattivi. Il-miżuri tekniċi jinkludu azzjonijiet xierqa biex jindirizzaw is-sigurtà online, ir- 

riskju tat-telf ta' data, il-modifika ta' data jew l-aċċess mhux awtorizzat, filwaqt li jitqies ir-riskju 

ppreżentat mill-ipproċessar u n-natura tad-data personali li qed tiġi pproċessata. Il-miżuri 

organizzattivi jinkludu r-restrizzjoni tal-aċċess għad-data personali għal persuni awtorizzati biss bi 

ħtieġa leġittima ta' tagħrif għall-finijiet ta' din l-attività ta' pproċessar. 

7. Min għandu aċċess għad-data personali tiegħek u lil min tiġi żvelata? 

L-aċċess għad-data personali tiegħek hu pprovdut lill-istaff tal-Kummissjoni responsabbli għat- 

twettiq ta' din l-operazzjoni ta' pproċessar u lill-istaff awtorizzat, inkluż l-istaff ta' kuntrattur, 

skont il-prinċipju ta' "ħtieġa ta' tagħrif". Dan l-istaff jirrispetta ftehimiet statutorji, u fejn 

meħtieġ, ftehimiet kuntrattwali u ta' kunfidenzjalità addizzjonali. 

Barra dan, għall-finijiet tal-użu ta' data mill-bażi ta' data għal skopijiet ta' feedback dwar il- 

politika, kuntrattur estern jista' jikseb aċċess għad-data wara li jiffirma stqarrija li mhux se jiżvela 

d-data personali. 

Jekk jogħġbok innota li skont l-Artikolu 3(13) tar-Regolament (UE) 2018/1725 l-awtoritajiet 

pubbliċi (eż. il-Qorti tal-Awdituri, il-Qorti tal-Ġustizzja) li jaf jirċievu data personali fil-kuntest ta' 

inkjesta partikolari f'konformità mad-dritt tal-Unjoni jew ta' Stat Membru m'għandhomx jitqiesu 

bħala riċevituri. Iktar ipproċessar ta' dik id-data minn dawk l-awtoritajiet pubbliċi għandu jkun 

f'konformità mar-regoli ta' protezzjoni tad-data applikabbli skont il-finijiet tal-ipproċessar. 

L-informazzjoni li niġbru mhi se tingħata lill-ebda parti terza, ħlief sal-punt u għall-iskop li jista' 

jkun hemm bżonn li nagħmlu hekk bil-liġi. 

8. X'inhuma drittijietek u kif tista' teżerċitahom? 

Inti għandek drittijiet speċifiċi bħala "suġġett tad-data" skont il-Kapitolu III (l-Artikoli 14-25) tar- 

Regolament (UE) 2018/1725, b'mod partikolari d-dritt li taċċessa, tikkoreġi jew tħassar id-data 

personali tiegħek u d-dritt li tillimita l-ipproċessar tad-data personali tiegħek. Fejn applikabbli, 

għandek ukoll id-dritt li toġġezzjona għall-ipproċessar jew id-dritt għall-portabbiltà tad-data. 

Għandek id-dritt li toġġezzjona għall-ipproċessar tad-data personali tiegħek, li jitwettaq 
legalment skont l-Artikolu 5(1)(a), għal raġunijiet relatati mas-sitwazzjoni partikolari tiegħek. 

Inti tajt il-kunsens tiegħek li tipprovdi d-data personali tiegħek lill-kontrollur tad-data għal din l- 

operazzjoni ta' pproċessar. Tista' tirtira l-kunsens tiegħek fi kwalunkwe ħin lill-kontrollur tad- 

data billi tikteb lil GROW-YOUR-EUROPE-ADVICE@ec.europa.eu u lil GROW-E4@ec.europa.eu. L-

irtirar tal-kunsens tiegħek mhux se jaffettwa l-legalità tal-ipproċessar imwettaq qabel ma tkun 
irtirajt il-kunsens. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=celex:32016R0679
mailto:GROW-YOUR-EUROPE-ADVICE@ec.europa.eu
mailto:%20GROW-E4@ec.europa.eu.


4 

 

Int tista' teżerċita d-drittijiet tiegħek billi tikkuntattja lill-Kontrollur tad-Data, jew f'każ ta' kunflitt  

lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data. Jekk ikun meħtieġ, tista' tindirizza wkoll lill- Kontrollur 

Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. L-informazzjoni ta' kuntatt tagħhom tinsab fl- Intestatura 9 

hawn taħt. 

Jekk tixtieq teżerċita d-drittijiet tiegħek fil-kuntest ta' attività ta' pproċessar speċifika waħda jew 

aktar, fit-talba tiegħek ipprovdi d-deskrizzjoni tagħhom (jiġifieri r-referenza/i tar-Rekord 

tagħhom kif speċifikat fl-Intestatura 10 hawn taħt). 

Kull talba għal aċċess għal data personali tiġi ttrattata fi żmien xahar. Kull talba oħra msemmija 
hawn fuq tiġi indirizzata fi żmien 15-il jum tax-xogħol. 

9. Informazzjoni ta' 

kuntatt Il-Kontrollur tad-

Dořo 

Jekk tixtieq teżerċita d-drittijiet tiegħek skont ir-Regolament (UE) 2018/1725, jew jekk għandek xi 

kummenti, mistoqsijiet jew tħassib, jew jekk tixtieq tressaq ilment rigward il-ġbir u l-użu tad- 

data personali tiegħek, ikkuntattja lill-Kontrollur tad-Data hawn: 

Directorate General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Head of Unit E.4 

- Promoting Compliance, European Commission, B-1049 Bruxelles / Brussel, Belgium, email: 

grow-your-europe-advice@ec.europa.eu u GROW-E4@ec.europa.eu. 

Jekk jogħġbok innota li dan l-email ma jistax jintuża biex tibgħat il-mistoqsijiet. 

- L-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Dořo tal-Kummissjoni (UPD) 

F'każ ta' nuqqas ta' qbil mal-Kontrollur tad-Data, tista' tikkuntattja l-Uffiċjali tal-Protezzjoni tad- 

Data (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) dwar kwistjonijiet relatati mal-ipproċessar 

tad-data personali tiegħek skont ir-Regolament (UE) 2018/1725. 

- Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dořo (KEPD) 

Għandek id-dritt tirrikorri (jiġifieri tista' tressaq ilment) għand il-Kontrollur Ewropew għall- 

Protezzjoni tad-Data (edps@edps.europa.eu jew https://edps.europa.eu/data-protection/our- 

role-supervisor/complaints en) jekk jidhirlek li d-drittijiet tiegħek skont ir-Regolament (UE) 

2018/1725 inkisru b'riżultat tal-ipproċessar tad-data personali mill-Kontrollur tad-Data. 

10. Fejn tista' ssib informazzjoni aktar iddettaljata? 

Il-UPD tal-Kummissjoni jippubblika r-reġistru tal-operazzjonijiet kollha ta' pproċessar tad-data 

personali mill-Kummissjoni, li jkunu ġew iddokumentati u nnotifikati lilu. Tista' taċċessa r- 

reġistru bil-link li ġej: http://ec.europa.eu/dpo-register. 

Din l-operazzjoni tal-ipproċessar speċifika ġiet inkluża fir-reġistru pubbliku tal-UPD bir-Referenza 

tar-Rekord li ġejja: DPR-EC-00425. 
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