DIKJARAZZJONI DWAR IL-PRIVATEZZA TAL-EPC
Kontijiet Personali u t-Trattament ta’ Applikazzjoni tal-EPC
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1.

X'inhi l-EPC?

Din id-dikjarazzjoni dwar il-privatezza tikkonċerna l-ġbir u l-ipproċessar tad-dejta fil-kuntest talproċedura tal-Karta Professjonali Ewropea (EPC).
L-EPC hija proċedura elettronika li tagħti prova li int għaddejt minn kontrolli amministrattivi u li lkwalifiki professjonali tiegħek ġew rikonoxxuti mill-pajjiż tal-UE fejn tixtieq taħdem fuq bażi
permanenti (pajjiż ospitanti), jew li tissodisfa l-kundizzjonijiet biex taħdem f’dak il-pajjiż fuq bażi
temporanja.
Il-bażi legali għall-ipproċessar tad-dejta fil-kuntest tal-EPC hija stipulata fid-Direttiva 2005/36/KE u rRegolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 2015/983.
L-operazzjonijiet tal-ipproċessar tad-dejta personali fil-kuntest tal-EPC huma neċessarji u legali skont
l-Artikoli 5 (a)-(b) u 10(4)-(5) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001.
Biex tapplika għal EPC, l-ewwel trid toħloq kont tal-ECAS (is-Servizz ta' Awtentikazzjoni talKummissjoni Ewropea). Il-kont tal-ECAS tiegħek jipprovdi aċċess sigur għal kont tal-EPC fejn tista’
tipprovdi d-dettalji personali tiegħek, l-informazzjoni ta’ kuntatt u timmaniġġja l-applikazzjonijiet
għall-EPC. Hekk kif tippreżenta applikazzjoni, l-applikazzjoni, kif ukoll id-dejta personali tiegħek, tiġi
trasferita lejn is-Sistema ta’ Informazzjoni dwar is-Suq Intern (IMI) għall-ipproċessar mill-awtoritajiet
kompetenti rilevanti. Id-dejta kollha, inkluża d-dejta personali hija maħżuna fis-servers talKummissjoni Ewropea.
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2.

3.

Liema liġijiet ikopru l-protezzjoni tad-dejta għall-EPC


Ir-Regolament tal-IMI (l-applikazzjonijiet jiġu sottomessi lis-sistema tal-IMI fejn jiġu
pproċessati mill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti)



Id-Direttiva tal-UE 95/46/KE (u l-atti ta' implimentazzjoni rilevanti f'kull pajjiż) tirregola lipproċessar tad-dejta personali mill-awtoritajiet nazzjonali



Ir-Regolament (KE) 45/2001 - jirregola l-ipproċessar ta' dejta personali mill-Kummissjoni
Ewropea.

Liema dejta tinġabar u tiġi pproċessata?

Id-dejta personali li trid tiddaħħal fil-kont tal-EPC tiegħek u li se tiġi trasferita għall-IMI għallipproċessar mill-awtoritajiet kompetenti rilevanti meta tissottometti applikazzjoni tinkludi:
 l-isem, il-kunjom, il-kunjom mat-twelid*, id-data tat-twelid, il-post tat-twelid, in-nazzjonalità;
 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 tarresidenza, il-lingwa preferita għall-emails awtomatiċi, il-lingwi mitkellma*);
 informazzjoni speċifika għall-applikazzjonijiet individwali tal-EPC (inklużi l-kwalifiki professjonali
u t-titli professjonali rilevanti). 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 talpajjiż ospitanti jistgħu jeħtieġu l-għoti ta' dettalji ta' kopertura tal-assigurazzjoni jew
dikjarazzjoni dwar l-għarfien tal-lingwa*;
 dokumenti ta' prova meħtieġa, kif jista' jkun mitlub mill-Istati Membri skont id-Direttiva
2006/36/KE u r-Regolament 2015/983.
Barra minn hekk, l-awtoritajiet kompetenti li jkunu qed jittrattaw l-applikazzjoni tal-EPC tiegħek fl-IMI
jistgħu wkoll iżidu dejta personali mal-applikazzjoni tiegħek (li se tidher ukoll fil-kont tal-EPC tiegħek)
fl-għamla ta':
 dokumenti ta' prova meħtieġa li jistgħu joħorġu huma stess;
 informazzjoni dwar l-eżistenza ta' sanzjonijiet dixxiplinari/azzjonijiet kriminali li huma relatati
mal-projbizzjoni jew ir-restrizzjoni fil-prattika ta' attività professjonali kkonċernata (skont lArtikolu 4 tad-Direttiva 2005/36/KE u suġġett għall-Artikolu 8 tad-Direttiva 95/46/KE). Dan
ġeneralment ifisser, il-professjoni kkonċernata, l-awtorità nazzjonali li adottat id-deċiżjoni, ilpajjiż fejn ittieħdet id-deċiżjoni, in-natura/it-tul tas-sanzjoni (temporanja/permanenti).

* Tfisser dejta mhux obbligatorja.
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4.

Min għandu aċċess għad-dejta tiegħek?

Il-kont tal-EPC tiegħek hu privat u taħt is-sigurtà tal-login u tal-password personali tiegħek tal-ECAS u
għalhekk int biss għandek aċċess.
Meta tissottometti applikazzjoni għal EPC, se tiġi ttrasferita (inkluża d-dejta personali) lil awtorità
magħżula fil-pajjiż domiċiljari tiegħek permezz tas-sistema tal-IMI. Hekk kif l-awtorità domiċiljari tkun
iċċekkjat l-applikazzjoni tiegħek se tittrasferixxiha lill-awtorità magħżula fil-pajjiż ospitanti. Jekk fuq ilbażi tad-dettalji tal-applikazzjoni tiegħek, awtorità magħżula ssib li l-applikazzjoni tiegħek għandha filfatt tiġi ttrattata minn awtorità oħra fl-IMI, se tibgħat l-applikazzjoni tiegħek skont dan.
L-awtoritajiet huma magħżula mill-Istati Membri skont l-Artikolu 4a(6) tad-Direttiva 2005/36/KE. Lawtoritajiet direttament involuti fit-trattament ta' applikazzjoni biss se jkollhom aċċess għad-dejta
tiegħek. Għalkemm id-dejta se tkun fuq is-servers tal-Kummissjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea
m'għandhiex aċċess għad-dejta personali tiegħek.

5.

X’inhuma d-drittijiet tiegħek u kif tista’ teżerċitahom?

Skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Direttiva 95/46/KE, għandek id-dritt li taċċessa u tirranġa
informazzjoni li tirrigwardak.
Tista' taċċessa d-dejta personali kollha tiegħek direttament permezz tal-kont personali tal-EPC
tiegħek. Tista' tbiddel id-dejta personali tiegħek permezz tal-kont tiegħek sakemm tissottometti lewwel applikazzjoni tiegħek għal EPC. Hekk kif tkun issottomettejt applikazzjoni għall-ipproċessar, int
mhux se tkun tista' tbiddel dejta personali relatata ħlief id-dettalji ta' kuntatt tiegħek. Tista' tuża lfunzjoni "Itlob aġġornament" biex titlob lill-awtoritajiet li qed jittrattaw l-applikazzjoni tiegħek biex
japplikaw tibdil għad-dejta personali tiegħek.
Dejjem tista' taġġorna d-dettalji ta' kuntatt tiegħek permezz tal-kont tal-EPC. Biex tneħħi d-dejta
personali ara l-punt 6 hawn taħt - Kemm iddum maħżuna d-dejta tiegħek?
F'każ ta' tilwim relatat mad-dejta personali tiegħek, tista' tikkuntattja lill-Kontrollur tad-dejta jew filkaż ta' kunflitt lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta billi tuża l-informazzjoni ta' kuntatt
mogħtija fil-punt 8 hawn taħt.

6.

Kemm iddum maħżuna d-dejta tiegħek?

Id-dejta personali tiegħek se tibqa' maħżuna sakemm titlob li titħassar mill-kont personali tal-EPC
tiegħek. Tista' tagħmel dan fi kwalunkwe ħin permezz tal-paġna "Il-kont tiegħi" fil-kont tal-EPC
tiegħek.
Jekk qatt ma ssottomettejt applikazzjoni tal-EPC u titlob biex jitħassar il-kont tiegħek, id-dejta tiegħek
titħassar b'mod immedjat.
Jekk titlob li jitħassar il-kont tiegħek wara li tkun diġà ssottomettejt applikazzjoni waħda jew aktar, lapplikazzjonijiet flimkien maċ-ċertifikati tal-EPC li jkunu nħarġu, se jiġu mmarkati bħala kanċellati u l3

awtoritajiet ikkonċernati se jiġu nnotifikati. Id-dejta personali tiegħek se tibqa' viżibbli fl-IMI għal sitt
xhur wara li l-awtoritajiet jikkonfermaw it-talba tat-tħassir tiegħek fl-IMI. Id-dejta mbagħad se tiġi
mblukkata għal 18-il xahar ieħor (ma tkunx aċċessibbli permezz tal-interfaċċa tal-IMI), u wara dan ilperjodu se titħassar b'mod permanenti (skont ir-Regolament tal-IMI).
Id-dejta tal-applikazzjoni tal-EPC anonimizzata se tkompli tinżamm fl-IMI għal finijiet ta' statistika.
It-tħassir tal-kont tal-EPC tiegħek ma jaffettwax il-kont tal-ECAS tiegħek. Wara li tħassar il-kont talEPC tiegħek, tista' tħassar il-kont tal-ECAS tiegħek permezz tal-link "Il-Kont Tiegħi" fil-paġna ewlenija
tal-ECAS.

7.

Kif inhi protetta d-dejta tiegħek?

Id-dejta kollha f'format elettroniku (emails, dokumenti, ġabriet ta' dejta applowdjati) jinħażnu fisservers tal-Kummissjoni Ewropea; l-operazzjonijiet tagħhom huma konformi mad-deċiżjoni dwar issigurtà tal-Kummissjoni Ewropea tas-16 ta' Awwissu 2006 [C(2006) 3602] dwar is-sigurtà ta' sistemi
ta' informazzjoni użati jew ipprovduti mill-Kummissjoni Ewropea.

8.

Informazzjoni ta' kuntatt

Il-Kont Personali tal-EPC u s-sistema tal-IMI huma pprovduti mid-Direttorat Ġenerali għas-Suq Intern,
l-Industrija, l-Intraprenditorija u l-SMEs tal-Kummissjoni Ewropea. Jekk għandek xi kummenti jew
mistoqsijiet, kwalunkwe tħassib jew ilment rigward il-ġbir u l-użu tad-dejta personali tiegħek, jekk
jogħġbok ikkuntattja lill-Kontrollur tad-Dejta għal dawn l-applikazzjonjiet billi tuża din l-informazzjoni
ta’ kuntatt:
Il-Kontrollur tad-Dejta:
European Commission,
Directorate General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs,
Unit R.4 - Single Market Service Centre
B-1049 Brussels
GROW-IMI@ec.europa.eu
L-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Dejta (UPD) tal-Kummissjoni: DATA-PROTECTIONOFFICER@ec.europa.eu)
Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta (EDPS): edps@edps.europa.eu.
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