Protezzjoni tad-Data – Stqarrija ta’ Privatezza Speċifika
Stħarriġ tal-Awditjar
Din l-istqarrija ta’ privatezza tikkonċerna l-ipproċessar, min-naħa tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA),
ta’ data personali biex jiġi organizzat stħarriġ dwar l-inizjattivi ta’ Investiment fir-Rispons għallCoronavirus (CRII u CRII+) u l-Assistenza fl-Irkupru għall-Koeżjoni u għat-Territorji tal-Ewropa (REACTEU). Il-mod li bih il-QEA tipproċessa u tipproteġi d-data personali tiegħek huwa deskritt hawn taħt.
Billi twieġeb għall-istħarriġ, inti tkun qed tirrikonoxxi u taqbel ma’ din l-istqarrija ta’ privatezza u tkun
qed tagħti l-kunsens tiegħek biex id-data tiġi pproċessata kif deskritt f’din l-istqarrija.
L-indirizz tal-posta elettronika tiegħek inkiseb mingħand l-SFC2014 (id-DĠ REGIO u d-DĠ EMPL talKummissjoni Ewropea), u l-informazzjoni aġġornata waslet mingħand is-SAIs, biex inti tkun tista’ tiġi
mistieden tipparteċipa f’dan l-istħarriġ u eventwalment jintbagħtulek tfakkiriet.
Il-parteċipazzjoni fl-istħarriġ hija fakultattiva, bħalma huwa l-forniment tad-data personali tiegħek. Ma
hemm l-ebda konsegwenza jekk inti ma tipparteċipax jew ma tipprovdix l-informazzjoni personali
tiegħek, iżda napprezzaw ħafna jekk tkun tista’ tagħmel dan. Jekk tipprovdi d-dettalji ta’ kuntatt
tiegħek, inti tkun qed tgħinna nagħtu segwitu għar-risposti/għall-input tiegħek u nitolbu aktar
kjarifikazzjoni, skont il-każ.
Min huwa responsabbli għat-trattament tad-data tiegħek?
L-attivitajiet tal-ipproċessar tad-data jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Membru tal-QEA fl-Awla II li
huwa inkarigat mill-awditu.
Għalfejn niġbru d-data tiegħek?
It-tim tal-awditjar jista’ juża d-data fil-kuntest tal-awditu tal-prestazzjoni dwar dan is-suġġett, u jkun
jista’ wkoll jikkuntattjak f’każ li tkun meħtieġa aktar kjarifikazzjoni.
Jekk taqsam id-data tiegħek magħna, aħna nistgħu nużawha biex nikkuntattjawk sabiex nikkjarifikaw
aktar ir-rispons li jkun wasal, u nistgħu nitolbu informazzjoni addizzjonali dwar is-suġġett ta’ dan listħarriġ. Ismek mhux se jissemma fl-analiżi tal-istħarriġ. Ma tinġabar l-ebda data personali jekk inti
tagħżel li ma taqsamhiex magħna.
X’data personali niġbru?
Il-kategoriji ta’ data li ġejjin jinġabru biss jekk tiddeċiedi li taqsamhom magħna: isem, kunjom, posta
elettronika.
Għal kemm żmien inżommu d-data tiegħek?
Jekk tiġi pprovduta, id-data tiegħek tinżamm għal 18-il xahar.
L-indirizzi tal-posta elettronika li jintużaw biex jintbagħat l-istħarriġ jinżammu fl-għodda tal-istħarriġ
għal mhux aktar minn sitt xhur wara t-tmiem tal-istħarriġ, fejn “tmiem tal-istħarriġ” ifisser id-data ta’
skadenza li warajha ma jkunx aktar possibbli li tingħata risposta.
Liema huma r-regoli li jirregolaw l-użu tad-data tiegħek?
Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar ilprotezzjoni 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 huwa l-qafas legali għall-ipproċessar
tad-data personali fi ħdan il-Qorti.
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Il-QEA qed tipproċessa data personali billi din hija meħtieġa għat-twettiq ta’ kompitu li jsir fl-interess
pubbliku jew fl-eżerċitar ta’ awtorità uffiċjali mogħtija lill-QEA (l-Artikolu 287 tat-Trattati).
Barra minn hekk, meta twieġeb għall-mistoqsijiet tal-istħarriġ u tipprovdi d-dettalji ta’ kuntatt tiegħek
biex ikun jista’ jingħata segwitu, il-bażi ġuridika hija l-kunsens liberu tiegħek. Informazzjoni minn qabel
dwar dan, flimkien ma’ din l-Istqarrija ta’ Privatezza, issir disponibbli għalik sabiex inti tkun infurmat
tajjeb bil-quddiem dwar l-ipproċessar tad-data personali tiegħek fil-kuntest ta’ dan l-istħarriġ. Inti
għandek id-dritt li fi kwalunkwe ħin tirtira l-kunsens tiegħek.
Min ikollu aċċess għad-data tiegħek u lil min se tiġi kkomunikata?
It-Tim tal-Awditjar għandu aċċess għad-data tiegħek skont il-prinċipju ta’ “ħtieġa ta’ tagħrif”. Ilpersunal mid-Direttorat għall-Kontroll tal-Kwalità tal-Awditjar tal-QEA jista’ jaċċessa wkoll id-data
tiegħek fl-eżerċizzju tax-xogħol tiegħu ta’ kontroll tal-kwalità tal-awditjar.
F’każ ta’ lment, id-data personali tiegħek tista’ tiġi ttrasferita lill-Ombudsman, lill-Uffiċjal talProtezzjoni tad-Data, lill-EDPS. Ir-risposti se jiġu pproċessati mit-tim tat-traduzzjoni tal-QEA.
Aħna kif nissalvagwardjaw id-data tiegħek kontra l-possibbiltà ta’ użu ħażin jew kontra l-aċċess mhux
awtorizzat?
Biex twettaq dan l-istħarriġ, il-QEA tuża l-EUSurvey, li hija sistema multilingwi ta’ mmaniġġjar talistħarriġ online li nbniet biex jinħolqu u jiġu ppubblikati stħarriġiet. L-EUSurvey hija għodda pprovduta
lill-QEA, bħala kontrollur, mill-Kummissjoni Ewropea, bħala proċessur. Il-Kummissjoni tal-UE ma tużax
sottoproċessuri, u d-data personali kollha tinħażen fuq is-servers taċ-Ċentru tad-Data tal-Kummissjoni
Ewropea.
Il-Kummissjoni Ewropea implimentat miżuri ta’ sigurtà biex tipproteġi l-hardware, is-software u nnetwork tas-servers minn manipulazzjonijiet aċċidentali jew malizzjużi u minn telf ta’ data. Id-data
kollha tiġi mmaniġġjata mid-DĠ DIGIT f’konformità mad-dispożizzjonijiet tekniċi ta’ sigurtà stabbiliti
fid-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-verżjonijiet sussegwenti tagħha, irregoli ta’ implimentazzjoni tagħha (kif adattati minn żmien għal ieħor) u l-istandards u l-linji gwida
korrispondenti dwar is-sigurtà, kif ukoll fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/443 tat13 ta’ Marzu 2015 dwar is-sigurtà fil-Kummissjoni, ir-regoli ta’ implimentazzjoni tagħha u l-avviżi ta’
sigurtà korrispondenti. Dawn id-dokumenti (kif adattati minn żmien għal ieħor) jistgħu jiġu kkonsultati
fl-indirizz li ġej:
https://ec.europa.eu/info/publications/security-standards-applying-all-european-commissioninformation-systems_mt
L-EUSurvey tuża s-servizz Europa Analytics għall-istatistika u l-analitika tat-traffiku. Għal aktar
informazzjoni ara s-sit web Europa Analytics. Europa Analytics huwa bbażat fuq il-pjattaforma analitika
b’sors miftuħ “Matomo” (sors: EUSurvey Record).
X’inhuma d-drittijiet tiegħek?
Id-drittijiet tiegħek fir-rigward tad-data personali tiegħek huma stipulati fl-Artikoli 17 sa 24 tarRegolament (UE) 2018/1725.
Inti għandek id-dritt li jkollok aċċess għad-data personali tiegħek u li din tiġi rrettifikata mingħajr
dewmien mhux dovut jekk ma tkunx preċiża jew kompleta.
Taħt ċerti kundizzjonijiet, inti għandek ukoll id-dritt li titlobna nħassru d-data personali tiegħek jew li
nillimitaw l-użu tagħha. Fejn ikun applikabbli, inti għandek id-dritt li, fi kwalunkwe ħin, toġġezzjona
għall-ipproċessar tad-data personali tiegħek, għal raġunijiet relatati mas-sitwazzjoni partikolari
tiegħek, u d-dritt għall-portabbiltà tad-data.
Aħna nqisu t-talba tiegħek, nieħdu deċiżjoni, u nikkomunikawhielek mingħajr dewmien mhux dovut u
fi kwalunkwe każ fi żmien xahar minn meta nirċievu t-talba tiegħek. Dan il-perjodu jista’ jiġi estiż
b’xahrejn oħra, fejn ikun meħtieġ.
Inti tista’ teżerċita d-drittijiet tiegħek billi tikkuntattja lill-kontrollur tad-data permezz tal-informazzjoni
ta’ kuntatt li tingħata hawn taħt.
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Lil min għandek tikkuntattja f’każ ta’ mistoqsija jew ilment?
L-ewwel punt ta’ kuntatt huwa l-kontrollur tad-data fuq ECA-INFO@eca.europa.eu.
F’każ ta’ tħassib jew ilmenti dwar l-ipproċessar tad-data personali tiegħek, tista’ tikkuntattja, fi
kwalunkwe ħin, lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-QEA (ECA-Data-Protection@eca.europa.eu).
Inti għandek id-dritt li, fi kwalunkwe ħin, tressaq ilment dwar l-ipproċessar tad-data personali tiegħek
quddiem il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (edps@edps.europa.eu).
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