PROTEZZJONI TAD-DATA
STQARRIJA SPEĊIFIKA TA’ PRIVATEZZA RELATATA MAL-IMPJIEG TA' TRAINEES

Din l-istqarrija ta' privatezza tikkonċerna l-ipproċessar, min-naħa tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA), ta’ data
personali inkluża fl-applikazzjonijiet għal traineeship, li tinġabar permezz tas-sit web tagħha
Il-mod kif il-QEA tipproċessa u tipproteġi d-data personali tiegħek huwa deskritt hawn taħt.
Billi tuża l-formola ta’ applikazzjoni għal traineeship li tinsab online tkun qed tagħti l-kunsens tiegħek biex id-data
tiegħek tiġi pproċessata mill-QEA kif deskritt f’din l-istqarrija.
Min huwa responsabbli għat-trattament tad-data tiegħek?
L-attivitajiet tal-ipproċessar tad-data jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tad-Direttur tar-Riżorsi Umani, Finanzi u
Servizzi Ġenerali.
Għalfejn niġbru d-data tiegħek?
Id-data personali u d-dokumenti mitluba fil-formola ta' applikazzjoni online jinġabru biss għall-iskop ta' selezzjoni
u ta’ reklutaġġ tat-trainees.
Liema huma r-regoli li jirregolaw l-użu tad-data tiegħek?
Il-qafas legali għall-ipproċessar ta’ data personali fi ħdan il-Qorti huwa r-Regolament (UE) 2018/1725 talParlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward talipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu
ta’ tali data.
Il-bażi ġuridika għall-impjieg ta' trainees hija stabbilita fid-Dispożizzjonijiet tas-Segretarju Ġenerali rigward lImpjieg ta' Trainees fi ħdan il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, tat-22 ta' Ġunju 2015.
X'data personali niġbru?
Ismek, kunjomok, in-nazzjonalità, l-indirizz, in-numru tat-telefown, l-indirizz elettroniku, il-post u d-data ta' twelid,
dettalji dwar diplomi, l-esperjenza professjonali tal-passat u l-istudji attwali tiegħek (jekk applikabbli), u kull
informazzjoni oħra li tkun rilevanti għall-applikazzjoni.
Min ikollu aċċess għad-data tiegħek u lil min se tiġi kkomunikata?
Il-proċess tas-selezzjoni jiġi mmaniġġjat mit-tim tas-Servizzi tar-Riżorsi Umani. Fil-kuntest tar-reklutaġġ, id-data
personali tista’ tiġi aċċessata mill-maniġers kollha tal-QEA u minn kull membru tal-persunal tal-QEA li jkun ġie
ddelegat minn maniġer.
L-awdituri interni u/jew esterni, is-Servizz Legali, l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data, il-Kontrollur Ewropew għallProtezzjoni tad-Data u l-Ombudsman (f'każ ta' lment) ukoll jista’ jkollhom aċċess għad-data personali talapplikanti.
X'miżuri ta' sigurtà jittieħdu bħala salvagwardja kontra l-possibbiltà ta' użu ħażin tad-data personali 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
minn bosta miżuri meħuda biex jiġu protetti d-disponibbiltà, l-integrità u l-kunfidenzjalità tar-riżorsi elettroniċi
tal-istituzzjoni.
Id-drittijiet ta' aċċess għad-data personali tal-applikanti huma strettament limitati għal grupp speċifiku ta' utenti.
L-aċċess jingħata fuq il-bażi ta’ bżonn (skont il-prinċipju ta’ “ħtieġa ta’ tagħrif”). Dan il-prinċipju jieħu
inkunsiderazzjoni l-funzjoni, l-impjieg u r-responsabbiltajiet tal-membri tal-persunal li jitolbu drittijiet ta' aċċess.
Għalhekk, dawn id-drittijiet jiġu aġġornati b'mod kontinwu, f'konformità ma' bidliet fl-assenjamenti ta' membri
tal-persunal.
Is-Segretarjat Ġenerali tal-QEA għandu r-responsabbiltà li jimmonitorja l-implimentazzjoni tar-regoli li jirregolaw
l-għoti ta' drittijiet ta' aċċess, u li jiżgura l-konformità kumplessiva mar-regolamenti dwar il-protezzjoni tad-data.
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Il-maniġer prinċipali responsabbli għat-tim tas-servizzi tar-riżorsi umani jiddeċiedi min ikollu aċċess għal liema
parti tas-sistema. Il-Qorti għandha politika dwar is-sigurtà tal-informazzjoni, u Uffiċjal tas-Sigurtà tal-Informazzjoni
li jiżgura li l-politika tiġi implimentata b’mod korrett u li l-kontrolli relatati jiġu ttestjati għall-effiċjenza.
Għal kemm żmien inżommu d-data tiegħek?
Id-data personali tal-applikanti, li l-QEA tiġbor permezz tas-sit web tagħha, tinżamm għal perjodu ta' sentejn middata ta' meta tasal l-applikazzjoni għal traineeship.
X'inhuma d-drittijiet tiegħek?
Id-drittijiet tiegħek fir-rigward tad-data personali tiegħek 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.
Taħt ċerti kundizzjonijiet, inti għandek ukoll id-dritt li titlobna nħassru d-data personali tiegħek jew li nillimitaw lużu 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 nikkomunikaw din id-deċiżjoni mingħajr dewmien żejjed u mhux
aktar tard minn 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.
Lil min għandek tikkuntattja f’każ ta’ mistoqsija jew ilment?
L-ewwel livell ta' kuntatt huwa t-tim tas-Servizzi tar-Riżorsi Umani fuq ECA-stage@eca.europa.eu. F’każ li jkollok
xi tħassib/ilment 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, tindirizza lment dwar l-ipproċessar tad-data personali tiegħek lillKontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (edps@edps.europa.eu).
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