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Ottubru 2021 
Protezzjoni tad-Data - Stqarrija ta’ Privatezza 

Ipproċessar ta’ data personali tal-viżitaturi fil-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri 

Din l-istqarrija ta’ privatezza tikkonċerna l-ipproċessar, min-naħa tal-Qorti Ewropea tal-
Awdituri (QEA), tad-data personali li hija tiġbor u tipproċessa mingħand il-viżitaturi li 
jidħlu fil-bini tagħha.  

Il-mod kif il-QEA tipproċessa u tipproteġi d-data personali tiegħek huwa deskritt hawn 
taħt. 

Min huwa responsabbli għat-trattament tad-data tiegħek? 
L-attivitajiet tal-ipproċessar tad-data huma r-responsabbiltà tal-Uffiċjal tas-Sigurtà
Fiżika.

Għalfejn niġbru d-data tiegħek? 
Aħna niġbru d-data tiegħek biex nagħtu aċċess għall-bini tal-QEA, biex nimmaniġġjaw u 
nżommu kont tal-viżitaturi kollha, u biex noħorġu l-kards ta’ aċċess. B’hekk, aħna nkunu 
nistgħu nieħdu azzjoni fuq talba tiegħek (eż. għal żjarat ta’ studju u ta’ informazzjoni, 
jew għall-użu tal-kantin).  

Għall-viżitaturi li ma jkunux marbutin b’kuntratt jew kuntratt potenzjali, il-mili tal-
formola għall-viżitaturi jimplika li huma jkunu qed jagħtu l-kunsens tagħhom għall-
prattiki relatati mad-data deskritti f’din l-istqarrija. 

Il-viżitaturi kollha jridu jimlew din il-formola, inkella ma jingħatawx aċċess għall-bini tal-
QEA.  
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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 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 huwa l-qafas legali għall-ipproċessar ta’ data personali fil-Qorti. 

Il-bażi ġuridika għall-ipproċessar tad-data personali tiegħek hija l-ħtieġa li jitwettaq 
kompitu li jsir fl-interess pubbliku, jiġifieri l-ġestjoni tas-sigurtà interna tal-QEA. Il-COVID 
check huwa meħtieġ minn deċiżjoni tal-Qorti b’rispons għall-pandemija.  

X’data personali niġbru? 
Il-kategoriji ta’ data li jinġabru huma dawn li ġejjin: l-isem u l-kunjom, id-data u l-post 
tat-twelid, in-nazzjonalità, il-ġeneru, l-isem tal-organizzazzjoni, l-informazzjoni fuq id-
dokument tal-ID (in-numru, id-data tal-ħruġ, id-data ta’ skadenza u l-awtorità tal-ħruġ), 
il-lingwa/i użata/i, in-numru tal-kard ta’ aċċess, l-informazzjoni dwar l-aċċess għall-bini 
tal-QEA (id-data tal-ewwel dħul, u d-data/il-ħin meta jiġi attivat il-punt ta’ kontroll tal-
aċċess). 

Barra minn hekk, u sakemm jippersistu ċ-ċirkustanzi eċċezzjonali tal-pandemija tal-
COVID-19, aħna se niċċekkjaw manwalment iċ-ċertifikat COVID stampat tiegħek jew 
niskennjaw il-kodiċi QR relatat billi nużaw l-applikazzjoni uffiċjali għall-apparati mobbli 
CovidCheck.lu pprovduta mill-awtoritajiet Lussemburgiżi. Alternattivament, il-viżitaturi 
li ma jkollhomx ċertifikat COVID jistgħu juru prova li rkupraw jew juru test negattiv għall-
COVID-19 fl-entratura tal-bini. L-ebda data ma tiġi ssejvjata jew irreġistrata. Din il-miżura 
ġiet introdotta b’rispons għall-pandemija sabiex jiġu salvagwardjati l-binjiet tal-QEA u s-
saħħa tal-persunal tagħha.  

Għal kemm żmien inżommu d-data tiegħek? 
Id-data personali tiegħek tinżamm għal 13-il xahar, ħlief għall-informazzjoni dwar l-
attivazzjoni tal-punti ta’ kontroll tal-aċċess, li tinżamm għal 6 xhur.  

Min ikollu aċċess għall-informazzjoni tiegħek, u lil min tiġi kkomunikata? 
Id-data personali tiegħek tiġi pproċessata mis-Servizz tas-Sigurtà u s-Sikurezza (SSS). Ma 
tiġi pproċessata l-ebda data dwar is-saħħa minn xi ħadd ieħor.  

Huwa biss it-tim tal-SSS li jkollu aċċess għad-data personali tiegħek. 

Jekk tressaq ilment, id-data personali tiegħek tista’ tiġi trasferita lil destinatarji oħra, 
jiġifieri l-Ombudsman Ewropew, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, u l-
Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-QEA. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=MT
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X’miżuri ta’ sigurtà jittieħdu bħala salvagwardja kontra l-possibbiltà ta’ użu 
ħażin tal-informazzjoni tiegħek jew ta’ aċċess għaliha mingħajr 
awtorizzazzjoni? 
Is-settijiet tad-data jinżammu b’mod sikur fiċ-ċentru tad-data tal-QEA fil-Lussemburgu, 
u b’hekk huma koperti mill-għadd kbir ta’ miżuri meħuda biex jiġu protetti d-
disponibbiltà, l-integrità u l-kunfidenzjalità tar-riżorsi elettroniċi tal-istituzzjoni. 

SERVICENOW jintuża bħala proċessur għall-ġestjoni tat-talbiet għad-drittijiet ta’ aċċess 
għall-viżitaturi. Klawżoli kuntrattwali bejn il-QEA u l-proċessur jiggarantixxu protezzjoni 
xierqa tad-data li tiġi pproċessata. SERVICENOW huwa ċċertifikat taħt ISO27001. 

L-aċċess għad-data personali huwa limitat għal grupp speċifiku ta’ utenti. Id-drittijiet ta’
aċċess jingħataw fuq bażi ta’ ħtieġa ta’ tagħrif, filwaqt li jittieħed kont tar-rwol, il-kariga
u r-responsabbiltajiet tal-persuna kkonċernata. Dawn id-drittijiet jiġu aġġornati
kontinwament hekk kif l-inkarigi tal-persunal jinbidlu.

Is-Segretarju Ġenerali tal-QEA huwa kumplessivament responsabbli għall-
implimentazzjoni tar-regoli dwar id-drittijiet ta’ aċċess u għall-konformità mar-regoli 
dwar il-protezzjoni tad-data, iżda huwa ddelega r-responsabbiltà f’dawn l-oqsma lil 
entitajiet differenti.  

Il-Qorti għandha politika dwar is-sigurtà tal-informazzjoni u Uffiċjal tas-Sigurtà tal-
Informazzjoni (USI) li jiżgura li l-politika tiġi implimentata b’mod korrett u li l-kontrolli 
relatati jiġu ttestjati għall-effiċjenza.  

X’inhuma d-drittijiet tiegħek? 
Id-drittijiet tiegħek rigward id-data personali huma stipulati fl-Artikoli 17 sa 24 tar-
Regolament (UE) 2018/1725. 

Inti għandek id-dritt li jkollok aċċess għad-data personali tiegħek u li titlob li din tiġi 
rrettifikata mingħajr dewmien żejjed jekk ma tkunx preċiża jew kompleta. Suġġett għal 
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 għandek id-dritt għall-portabbiltà tad-
data. Xi restrizzjonijiet għad-drittijiet tiegħek jistgħu japplikaw skont id-Deċiżjoni 
Nru 42-2021 tal-Qorti tal-20 ta’ Mejju 2021, li hija ppubblikata hawn.  

Aħna nqisu t-talba tiegħek, nieħdu deċiżjoni, u nikkomunikawhielek mingħajr dewmien 
mhux dovut u fi kwalunkwe każ fi żmien xahar (1) minn meta nirċievu t-talba. Dan il-
perjodu jista’ jiġi estiż b’xahrejn (2) oħra, fejn ikun meħtieġ. Inti tiġi infurmat dwar l-
estensjoni (jekk ikun il-każ) fi żmien xahar (1) minn meta nirċievu t-talba, flimkien mar-
raġunijiet għad-dewmien.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32021Q0622(01)
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Inti tista’ teżerċita d-drittijiet tiegħek billi tikkuntattja lill-kontrollur tad-data permezz 
tal-informazzjoni ta’ kuntatt li tingħata hawn taħt. 

Lil min għandek tikkuntattja f’każ ta’ mistoqsija jew ilment? 
L-ewwel punt ta’ kuntatt tiegħek huwa l-indirizz elettroniku ECA-
security@eca.europa.eu.

F’każ ta’ tħassib/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).  

Data Protection Officer 
European Court of Auditors 
12, rue Alcide de Gasperi 
L-1615 LUXEMBOURG

Inti għandek id-dritt li, fi kwalunkwe ħin, tippreżenta lment dwar l-ipproċessar tad-data 
personali tiegħek lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data 
(edps@edps.europa.eu). 
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