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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 

aktar 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 

tinġabar u tiġi ttrattata, kif tiġi protetta u użata, u liema drittijiet għandek b’rabta mad-data 

personali tiegħek. Tispeċifika wkoll id-dettalji ta’ kuntatt tal-Kontrollur tad-Data responsabbli li 

tista’ teżerċita d-drittijiet tiegħek miegħu, tal-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data u tal-Kontrollur 

Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.  

L-informazzjoni relatata mal-operazzjoni ta’ pproċessar tal-“Kontijiet Personali u l-Immaniġġjar 

tal-Applikazzjonijiet tal-Karta Professjonali Ewropea (KPE)” imwettqa mill-Kontrollur tad-Data hi 

ppreżentata hawn taħt. 

https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.ENG&toc=OJ:L:2018:295:TOC
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2. Għaliex u kif nipproċessaw id-data personali tiegħek? 

Il-KPE hi proċedura elettronika għat-tlestija tal-formalitajiet amministrattivi li jikkonċernaw ir-
rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali tiegħek mill-pajjiż tal-UE/taż-ŻEE li fih tixtieq taħdem 
fuq bażi permanenti (il-pajjiż ospitanti), jew għall-konformità mal-kondizzjonijiet biex taħdem 
f’dak il-pajjiż fuq bażi temporanja jew okkażjonali, skont id-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-
rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali. 

Il-Kontrollur tad-Data jipproċessa d-data personali tiegħek sabiex jippermettilek tapplika għal 

Karta Professjonali Ewropea permezz tal-għodda online tal-KPE. Biex tapplika għal KPE, l-ewwel 

trid toħloq kont tal-EULogin (is-Servizz ta' Awtentikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea). Il-kont tal-

EULogin tiegħek jipprovdi aċċess sigur għal kont tal-KPE fejn tista’ tipprovdi d-dettalji personali 

tiegħek, l-informazzjoni ta’ kuntatt u timmaniġġja l-applikazzjonijiet għall-KPE. L-istqarrija ta’ 

Privatezza tal-EULogin hija disponibbli hawnhekk: 

https://www.cc.cec/cas/privacyStatement.html.  

Meta tissottometti applikazzjoni għall-KPE, l-applikazzjoni, flimkien mad-data personali tiegħek 

se tiġi trasferita għall-ipproċessar mill-awtoritajiet kompetenti rilevanti fis-Sistema ta’ 

Informazzjoni tas-Suq Intern (IMI). L-applikazzjoni l-ewwel tiġi ttrasferita lill-awtorità maħtura 

fil-pajjiż ta' oriġini tiegħek. Hekk kif l-awtorità domiċiljari tkun iċċekkjat l-applikazzjoni tiegħek se 

tittrasferixxiha lill-awtorità magħżula fil-pajjiż ospitanti. Jekk fuq il-bażi tad-dettalji tal-

applikazzjoni tiegħek, awtorità magħżula tal-pajjiż ta' oriġini tiegħek issib li l-applikazzjoni 

tiegħek għandha fil-fatt tiġi ttrattata minn awtorità oħra fl-IMI, se tibgħat l-applikazzjoni tiegħek 

skont dan. 

L-ipproċessar tad-data personali tiegħek fis-Sistema tal-IMI hi regolata mir-Regolament tal-IMI u 

mar-rekord relatat DPR-EC-00373. 

Id-data personali tiegħek mhix se tintuża biex jittieħdu deċiżjonijiet b’mod awtomatizzat, inkluż 

għat-tfassil ta' profili. 

Id-data personali tiegħek tinħażen fuq is-servers tal-Kummissjoni Ewropea. 

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

Il-bażi legali għall-ipproċessar tad-data fil-kuntest tal-KPE hi stabbilita skont:  

 L-Artikolu 4b(1) u l-Artikolu 4e tad-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta’ 

kwalifiki professjonali1,  

 L-Artikolu 3 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 2015/983 

dwar il-proċedura għall-ħruġ tal-Karta Professjonali Ewropea u l-applikazzjoni tal-

mekkaniżmu ta’ twissija skont id-Direttiva 2005/36/KE2 

 Il-punt 2 tal-Anness tar-Regolament (UE) Nru 1024/2012 (“ir-Regolament tal-IMI”). 

Barra minn hekk, meta tissottometti applikazzjoni għall-KPE inti tipprovdi l-kunsens espliċitu 

tiegħek, permezz tal-għodda online, għall-ipproċessar tad-data personali tiegħek fl-IMI. 

L-operazzjonijiet ta’ pproċessar tad-data personali fil-kuntest tal-KPE huma meħtieġa u legali 

skont l-Artikolu 5 (1)(b) u (d) tar-Regolament (UE) 2018/1725. 

4. Liema data personali niġbru u nipproċessaw aktar? 

                                                 
1 ĠU L 255, 30.9.2005, p.22. 

2 ĠU L 159, 25.6.2015, p.27. 

https://www.cc.cec/cas/about.html
https://www.cc.cec/cas/privacyStatement.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R1024-20190216&qid=1588942509046&from=MT
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373


3 

 

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

tad-data personali li ġejjin ipprovduti minnek (* tindika data mhux obbligatorja):  

 l-isem, il-kunjom, il-kunjom mat-twelid*, id-data tat-twelid, il-post tat-twelid, in-
nazzjonalità; 

 il-prova ta' identità (bħan-numru tal-karta tal-ID/tal-passaport, id-data ta' skadenza*); 

 id-dettalji ta' kuntatt (l-indirizz tal-email, in-numru tat-telefown, l-indirizz postali*, il-
pajjiż tar-residenza, il-lingwa preferita għall-emails awtomatiċi, il-lingwi mitkellma*); 

 L-informazzjoni speċifika rigward applikazzjonijiet individwali għall-KPE. F'każijiet 
ġustifikati b'mod xieraq fir-rigward tad-dispożizzjoni dwar is-servizz temporanju skont l-
Artikolu 7(2) tad-Direttiva 2006/36/KE, l-awtoritajiet tal-pajjiż ospitanti jistgħu jeħtieġu 
l-għoti ta' dettalji ta' kopertura tal-assigurazzjoni jew dikjarazzjoni dwar l-għarfien tal-
lingwa*. 

 Id-dokumenti ta' prova meħtieġa, kif jista' jkun mitlub mill-Istati Membri skont id-
Direttiva 2006/36/KE u r-Regolament ta' implimentazzjoni 2015/983.  

Barra minn hekk, l-awtoritajiet kompetenti li jkunu qed jittrattaw l-applikazzjoni għall-KPE 
tiegħek fl-IMI jistgħu wkoll iżidu data personali mal-applikazzjoni tiegħek fl-għamla ta’: 

 Dokumenti ta' prova meħtieġa li jistgħu joħorġu huma stess; 

 Informazzjoni dwar l-eżistenza ta’ azzjonijiet dixxiplinari/sanzjonijiet kriminali li 
għandhom x’jaqsmu ma’ projbizzjoni jew restrizzjonijiet għall-prattika ta’ attività 
professjonali kkonċernata (skont l-Artikolu 4e tad-Direttiva 2005/36/KE u soġġett għall-
Artikolu 10 tar-Regolament (UE) 2016/679), jiġifieri, il-professjoni kkonċernata, l-
awtorità nazzjonali li adottat id-deċiżjoni, il-pajjiż fejn ittieħdet id-deċiżjoni, in-natura/it-
tul ta’ żmien tal-azzjoni dixxiplinarja jew sanzjoni kriminali (temporanja/permanenti). 

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

Id-data personali tiegħek se tibqa' maħżuna sakemm titlob li jitħassar il-kont personali tal-KPE 

tiegħek. Tista' tagħmel dan fi kwalunkwe ħin permezz tal-paġna "Il-kont tiegħi" fil-kont tal-KPE 

tiegħek.  

Jekk qatt ma ssottomettejt applikazzjoni u titlob biex jitħassar il-kont tiegħek, id-data tiegħek 

titħassar b'mod immedjat.  

Jekk titlob li jitħassar il-kont tiegħek wara li tkun diġà ssottomettejt applikazzjoni waħda jew 

aktar lill-IMI, l-applikazzjonijiet flimkien maċ-ċertifikati tal-KPE li jkunu nħarġu, se jiġu mmarkati 

bħala kanċellati u l-awtoritajiet ikkonċernati se jiġu nnotifikati. Id-data personali tiegħek se 

tibqa' viżibbli fl-IMI għal sitt xhur wara li l-awtoritajiet jikkonfermaw it-talba tat-tħassir tiegħek 

fl-IMI. Id-data mbagħad se tiġi mblukkata għal 30 xahar ieħor (ma tkunx aċċessibbli permezz tal-

interface tal-IMI), u wara dan il-perjodu se titħassar b'mod permanenti (skont ir-Regolament tal-

IMI).  

Id-data tal-applikazzjoni tal-KPE anonimizzata se tkompli tinżamm fl-IMI għal finijiet ta' 

statistika.  

It-tħassir tal-kont tal-KPE tiegħek ma jaffettwax il-kont tal-EULogin tiegħek.  

Wara li tħassar il-kont tal-KPE tiegħek, tista' tħassar il-kont tal-EULogin tiegħek permezz tal-link 

"Il-Kont Tiegħi" fil-paġna ewlenija tal-EULogin. 

6. Kif nipproteġu u nissalvagwardjaw id-data personali tiegħek? 
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Id-data personali kollha f’format elettroniku (emails, dokumenti, bażijiet tad-data, batches 

applowdjati ta’ data, eċċ.) jinħażnu fis-servers tal-Kummissjoni Ewropea. 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. 

Sabiex tipproteġi d-data personali tiegħek, il-Kummissjoni daħħlet fis-seħħ għadd ta’ miżuri 

tekniċi u organizzazzjonali. Il-miżuri tekniċi jinkludu azzjonijiet xierqa biex jindirizzaw is-sigurtà 

online, ir-riskju ta’ telf tad-data, it-tibdil tad-data jew l-aċċess mhux awtorizzat, filwaqt li jitqies 

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

miżuri organizzattivi jinkludu r-restrizzjoni tal-aċċess għad-data personali għall-persuni 

awtorizzati biss bi ħtieġa leġittima ta’ tagħrif għall-finijiet ta’ din l-operazzjoni ta’ pproċessar. 

Barra minn hekk, kull utent tal-IMI għandu jimplimenta l-miżuri tas-sigurtà fl-organizzazzjoni 

applikabbli għall-ipproċessar tad-data personali skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali, kif spjegat skont 

ir-rekord DPR-EC-00373. 

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

Int biss għandek aċċess għall-kont tal-KPE tiegħek, li hu privat u protett mill-kredenzjali 

personali tiegħek tal-EULogin. F’każ ta’ problema teknika/tal-IT bil-kont tal-KPE tiegħek, tista’ 

tikkuntattja liċ-ċentru ta’ assistenza nazzjonali għall-għajnuna tiegħek.  

Meta tissottometti applikazzjoni għal KPE, din se tiġi ttrasferita (inkluża d-data personali) lil 

awtorità magħżula fil-pajjiż ta' oriġini tiegħek permezz tas-sistema tal-IMI (ara r-rekord relatat 

tal-ipproċessar tad-data personali DPR-EC-00373). Hekk kif l-awtorità domiċiljari tkun iċċekkjat l-

applikazzjoni tiegħek se tittrasferixxiha lill-awtorità magħżula fil-pajjiż ospitanti. Jekk fuq il-bażi 

tad-dettalji tal-applikazzjoni tiegħek, awtorità magħżula ssib li l-applikazzjoni tiegħek għandha 

fil-fatt tiġi ttrattata minn awtorità oħra fl-IMI, se tibgħat l-applikazzjoni tiegħek skont dan.  

L-awtoritajiet huma magħżulin mill-Istati Membri skont l-Artikolu 4a(6) tad-Direttiva 

2005/36/KE. L-awtoritajiet direttament involuti fit-trattament ta' applikazzjoni biss se jkollhom 

aċċess għad-data tiegħek f’IMI. Għalkemm id-data se tkun fuq is-servers tal-Kummissjoni 

Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea ma għandhiex aċċess għad-data personali tiegħek. 

L-informazzjoni miġbura mhi se tingħata lil ebda parti terza, ħlief sal-limitu u għall-fini li nistgħu 

nkunu meħteġin nagħmlu dan bil-liġi. 

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

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 d-data personali tiegħek u li 

tirranġaha f’każ li d-data personali tiegħek ma tkunx eżatta jew ma tkunx kompluta. Fejn ikun 

applikabbli, għandek id-dritt li tħassar id-data personali tiegħek, li tillimita l-ipproċessar tad-data 

personali tiegħek, li toġġezzjona għall-ipproċessar u d-dritt għall-portabbiltà tad-data. 

Għandek id-dritt li toġġezzjona għall-ipproċessar tad-data personali tiegħek, li jitwettaq 

legalment skont l-Artikolu 5(1)(b) tar-Regolament (UE) 2018/1725, 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 billi tinnotifika lill-

Kontrollur tad-Data kif spjegat fl-Intestatura 5 hawn fuq. L-irtirar 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://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/#contacts
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
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Tista' taċċessa d-data personali kollha tiegħek direttament permezz tal-kont personali tal-KPE 

tiegħek. Tista' timmodifika id-data personali tiegħek permezz tal-kont tal-KPE tiegħek sakemm 

tissottometti l-ewwel applikazzjoni għall-KPE tiegħek. Hekk kif tkun issottomettejt applikazzjoni 

għall-ipproċessar, int mhux se tkun tista' tbiddel data personali relatata ħlief id-dettalji ta' 

kuntatt tiegħek. Tista' tuża l-funzjoni "Itlob aġġornament" biex titlob lill-awtoritajiet li qed 

jittrattaw l-applikazzjoni tiegħek biex japplikaw tibdil għad-data personali tiegħek.   

Għat-tneħħija tad-data personali, ara l-punt 5 hawn fuq.  

F'każ ta' tilwim relatat mad-data personali tiegħek, tista' tikkuntattja lill-Kontrollur tad-Data jew 

fil-każ ta' kunflitt lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-Kummissjoni Ewropea billi tuża l-

informazzjoni ta' kuntatt mogħtija fil-punt 9 hawn taħt. 

9. Informazzjoni ta’ kuntatt 

- Il-Kontrollur tad-Data 

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

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

data personali tiegħek, tista’ tikkuntattja lill-Kontrollur tad-Data: 

Il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat Ġenerali għas-Suq Intern, l-Industrija, l-Intraprenditorija u 

l-SMEs, DĠ GROW Unità E.4 – Promozzjoni tal-konformità - Email: GROW-IMI@ec.europa.eu. 

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

F’każ ta’ nuqqas ta’ qbil mal-Kontrollur tad-Data, tista’ tikkuntattja l-Uffiċjal 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-Data (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? 

L-UPD tal-Kummissjoni jippubblika r-reġistru tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar kollha dwar id-

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

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

Din l-operazzjoni ta’ pproċessar speċifika ġiet inkluża fir-reġistru pubbliku tal-UPD bir-Referenza 

tar-rekord li ġejja: DPR-EC-00373. 

mailto:GROW-IMI@ec.europa.eu
mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
http://ec.europa.eu/dpo-register

