Protezzjoni tad-Data
Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data

Abbonamenti għall-Fuljett tal-Aħbarijiet tal-QEA
Stqarrija ta’ Privatezza Speċifika
Din l-istqarrija ta' privatezza hija relatata mal-ipproċessar, min-naħa tal-Qorti Ewropea talAwdituri (QEA), ta’ data personali miġbura fi ħdan il-qafas ta’ abbonamenti għall-Fuljett talAħbarijiet tal-QEA.
Il-mod kif il-QEA tipproċessa d-data personali u tissalvagwardja l-privatezza tiegħek huwa
deskritt hawn taħt.
Billi tabbona għall-Fuljett tal-Aħbarijiet, inti tkun qed tagħti l-kunsens tiegħek biex id-data
tiegħek tiġi pproċessata kif deskritt f’din l-istqarrija.

Min huwa responsabbli għat-trattament tad-data tiegħek?

Id-Direttur tal-Presidenza tal-QEA huwa l-kontrollur responsabbli għall-mod kif id-data tiegħek
tiġi pproċessata.

Għalfejn qed niġbru d-data tiegħek?

Id-data tiegħek hija meħtieġa biex inkunu nistgħu nibagħtulek il-Fuljett tal-Aħbarijiet tal-QEA. Lindirizz elettroniku tiegħek jista’ jintuża wkoll għal stħarriġ mill-QEA. F’dak il-każ, inti tingħata rraġuni għalfejn ikun qed isir l-istħarriġ u tingħata kull informazzjoni rilevanti ulterjuri li tkun
meħtieġa biex jiġi żgurat ipproċessar ġust u trasparenti.

Liema huma r-regoli li jirregolaw l-użu tad-data tiegħek?

Ir-Regolament (UE) Nru 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 millistituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, flimkien
mal-fatt li tajt kunsens liberu bl-abbonament tiegħek, jikkostitwixxu l-qafas legali għallipproċessar tad-data personali tiegħek min-naħa tal-QEA.

X'data personali niġbru?

Aħna niġbru l-indirizz elettroniku tiegħek:

Min ikollu aċċess għad-data tiegħek u lil min tiġi kkomunikata?

Id-Direttorat tal-Presidenza tal-QEA jissorvelja l-aċċess għad-data personali tiegħek. Il-membri
tal-persunal inkarigati tal-QEA, li jinkludu membri tal-persunal mis-Segretarjat Ġenerali,
għandhom aċċess għad-data personali tiegħek. L-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-QEA, ilKontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u/jew l-Ombudsman Ewropew jistgħu wkoll
jingħataw aċċess għall-informazzjoni tiegħek f'każ ta' lment.

Aħna kif nissalvagwardjaw id-data tiegħek kontra l-possibbiltà ta' użu ħażin jew
kontra l-aċċess mhux awtorizzat?

Aħna naħżnu d-data personali tiegħek b’mod sikur fiċ-ċentru tad-data tal-QEA, li jinsab filLussemburgu. Għalhekk, inti kopert minn bosta miżuri li ħadna biex nipproteġu d-disponibbiltà,
l-integrità u l-kunfidenzjalità tal-assi elettroniċi proprji tagħna.
L-aċċess għad-data personali huwa limitat għal grupp speċifiku ta’ utenti. Id-drittijiet ta’ aċċess
jingħataw fuq bażi ta’ bżonn (skont il-prinċipju ta’ “ħtieġa ta’ tagħrif”), filwaqt li jittieħed kont
tar-rwol, il-kariga u r-responsabbiltajiet tal-persuna kkonċernata. Dawn id-drittijiet jiġu
kontinwament aġġornati hekk kif il-kompiti tal-persunal jinbidlu.
Is-Segretarju Ġenerali tal-QEA għandu r-responsabbiltà kumplessiva għall-implimentazzjoni tarregoli 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.
L-Uffiċjal tas-Sigurtà tal-Informazzjoni tal-QEA jiżgura li l-politika tagħna dwar is-sigurtà talinformazzjoni tiġi implimentata b’mod korrett u li tiġi ttestjata l-effiċjenza tal-kontrolli relatati.

Għal kemm żmien inżommu d-data tiegħek?

Id-data personali tiegħek tinżamm fis-sistema sakemm inti tħassar l-abbonament tiegħek jew
sakemm niġu infurmati li d-dettalji ta’ kuntatt tiegħek ma għadhomx korretti. Inti tista’, fi
kwalunkwe ħin, tħassar l-abbonament tiegħek billi tibgħat e-mail fuq ECAInstitutionalRelations@eca.europa.eu. Aħna nħassru l-indirizz elettroniku tiegħek mid-database
hekk kif nirċievu notifika li inti tkun ħassart l-abbonament tiegħek. Id-data tiegħek titħassar
kompletament wara 30 jum.

X’inhuma d-drittijiet tiegħek?

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
għandek id-dritt għall-portabbiltà tad-data. Aħna nqisu t-talba tiegħek, nieħdu deċiżjoni, u
nikkomunikawhielek mingħajr dewmien mhux dovut u fi żmien xahar minn meta nirċievu t-talba
tiegħek. Dan il-perjodu jista’ jiġi estiż b’xahrejn oħra, fejn ikun meħtieġ.
Id-drittijiet tiegħek fuq id-data personali huma ddefiniti fl-Artikoli 17 sa 24 tar-Regolament
(UE) 2018/1725.
Inti tista’ teżerċita d-drittijiet tiegħek billi tikkuntattja lill-kontrollur tad-data permezz talinformazzjoni ta’ kuntatt li tingħata hawn taħt.

Lil min għandek tikkuntattja jekk ikollok xi mistoqsija jew ilment?

Tista’ tibgħat e-mail lill-ewwel punt ta' kuntatt fl-indirizz ECAInstitutionalRelations@eca.europa.eu, li huwa mmaniġġjat mid-Direttorat tal-Presidenza tal-QEA.
Jekk tkun teħtieġ aktar informazzjoni jew tixtieq tressaq ilment rigward l-ipproċessar tad-data
personali tiegħek, tista’ tikkuntattja wkoll lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data:
European Court of Auditors
Data Protection Officer
12 Rue Alcide de Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG
E-mail: eca-data-protection@eca.europa.eu
Barra minn hekk, inti għandek id-dritt li, fi kwalunkwe ħin, tindirizza lment lill-Kontrollur
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (edps@edps.europa.eu).

