PROTEZZJONI TAD-DATA - STQARRIJA TA’ PRIVATEZZA SPEĊIFIKA
TALBIET GĦAL INFORMAZZJONI U AĊĊESS GĦAL DOKUMENTI

Din l-istqarrija ta’ privatezza hija relatata mal-ipproċessar, min-naħa tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri
(QEA), tad-data personali li tingħata minn individwi li jimlew il-formola ta’ kuntatt u li jagħżlu lkategorija “Mistoqsijiet ġenerali”, jew li jibagħtu talba lill-QEA għal xi informazzjoni jew biex ikollhom
aċċess għal dokumenti.
Il-mod kif il-QEA tipproċessa d-data personali u tissalvagwardja l-privatezza tiegħek huwa deskritt
hawn taħt.
Billi tikkuntattja lill-QEA, inti tkun qed tagħti l-kunsens tiegħek għall-prattiki dwar id-data li huma
deskritti f’din l-istqarrija.
Min huwa responsabbli għat-trattament tad-data tiegħek?
L-attivitajiet tal-ipproċessar tad-data relatati ma’ talbiet għal informazzjoni jew aċċess għal
dokumenti, jitwettqu taħt ir-responsabbiltà tal-Kap tas-Servizz Legali, li huwa l-kontrollur tad-data.
Għalfejn niġbru d-data tiegħek?
L-iskop uniku huwa li nirrispondu b’mod rapidu u sodisfaċenti għat-talbiet kollha għal
informazzjoni/aċċess għal dokumenti, li jiġu indirizzati lill-QEA mill-pubbliku ġenerali, jew lil membri
tal-pubbliku li b’mod volontarju jikkomunikaw informazzjoni lill-QEA.
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 mill-istituzzjonijiet, korpi,
uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, jikkostitwixxi l-qafas legali għallipproċessar tad-data personali tiegħek min-naħa tal-QEA.
It-talbiet għal informazzjoni u dokumenti jiġu ttrattati f’konformità mal-Artikolu 15 tat-Trattat dwar ilFunzjonament tal-Unjoni Ewropea, mal-Artikolu 42 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u madDeċiżjoni Nru 12-2005 tal-QEA rigward l-aċċess pubbliku għal dokumenti tal-QEA, kif emendata
ulterjorment bid-Deċiżjoni Nru 14-2009 tal-QEA.
X’data personali niġbru?
Ismek u kunjomok, l-indirizz elettroniku, il-ġeneru, in-nazzjonalità, u kull data personali oħra li inti
tiddeċiedi li tikkondividi u li għaliha tkun tajt il-kunsens tiegħek biex din tiġi proċessata.
Min ikollu aċċess għad-data tiegħek u lil min se tiġi kkomunikata?
Il-persunal tas-Servizz Legali tal-QEA għandu aċċess għad-data personali tiegħek u jipproċessaha skont
il-prinċipju ta’ “ħtieġa ta’ tagħrif”. Id-data tiġi kondiviża ma’ dipartimenti oħra tal-QEA, jekk jitqies li
dan ikun meħtieġ sabiex nirrispondu għat-talba tiegħek (pereżempju, dipartiment ieħor tal-QEA li jkun
kompetenti għall-kwistjoni msemmija fit-talba).
Id-data personali tiegħek tista’ tiġi ttrasferita lil destinatarji oħra: awdituri interni u/jew esterni, iddirettorat tat-traduzzjoni tal-QEA (f’każ li tkun meħtieġa traduzzjoni), l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tadData, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, jew l-Ombudsman f’każ li inti tressaq ilment.

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, lintegrità 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 tarrwol, 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 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.
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 titħassar mir-reġistru ECA-INFO ħames (5) snin wara d-data li fiha tkun
ippreżentajt it-talba tiegħek.
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 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 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.
Inti tista’ titlob li, sa fejn ikun possibbli, ngħaddu kull bidla fid-data personali tiegħek lil partijiet oħra li
lilhom id-data tiegħek tkun ġiet ikkomunikata.
Aħna nqisu t-talba tiegħek, nieħdu deċiżjoni, u nikkomunikaw din id-deċiżjoni 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.
Lil min għandek tikkuntattja jekk ikollok xi mistoqsija jew ilment?
L-ewwel punt ta’ kuntatt huwa l-kontrollur tad-data fuq eca-info(at)eca.europa.eu.
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.
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri
Data Protection Officer
12 rue Alcide de Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG
E-mail: eca-data-protection(at)eca.europa.eu
Inti għandek ukoll id-dritt li, fi kwalunkwe ħin, tindirizza lment dwar l-ipproċessar tad-data personali
tiegħek lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (edps@edps.europa.eu).

