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Protezzjoni tad-Data 
 
 
 
 

Mistoqsijiet Frekwenti (FAQs) 
L-informazzjoni li ġejja għandha l-għan li tikkjarifika l-kunċetti relatati mal-
protezzjoni tad-data personali u l-proċeduri għall-applikazzjoni tal-prinċipji ta’ 
data personali. Ir-Regolament (UE) 2018/1725 huwa t-test legalment 
vinkolanti. 

X’inhi “data personali”? 
Data personali tfisser kwalunkwe informazzjoni relatata ma’ persuna fiżika ħajja identifikata 
jew identifikabbli (“is-Suġġett tad-Data”). 
 
Eżempji ta’ data personali huma:  

- kunjom, isem, ritratt, numru tal-persunal, data tat-twelid, eċċ. 
- imġiba ta’ individwu jew azzjonijiet li jwettaq: siti web miżjura, metadata f’dokument 

dwar l-awtur/modifikatur tad-dokument, il-kompiti mwettqa, il-ftuħ ta’ bibien 
ikkontrollati minn kontroll ta’ aċċess b’reġistrazzjoni ta’ aċċess, it-trażmissjoni ta’ e-
mails, eċċ. 

- evalwazzjoni jew valutazzjoni: dokumentazzjoni ta’ kif jitwettaq kompitu (eż. eċċellenti, 
tajjeb, medju, ħażin, insuffiċjenti), rapport ta’ evalwazzjoni, dokumenti tax-xogħol tal-
awditjar li jkun fihom valutazzjoni ta’ persuna jew funzjoni, eċċ. 

- dokumentazzjoni/rapport: dikjarazzjonijiet tax-xhieda f’investigazzjoni amministrattiva, 
ittra ta’ denunzja dwar frodi potenzjali, eċċ. 

Persuna identifikabbli hija persuna li tista’ tiġi identifikata, direttament jew indirettament, 
b’mod partikolari b’referenza għal mezz ta’ identifikazzjoni bħal isem, numru ta’ 
identifikazzjoni, data ta’ lokalizzazzjoni, identifikatur online jew għal fattur wieħed jew aktar 
speċifiċi għall-identità fiżika, fiżjoloġika, ġenetika, mentali, ekonomika, kulturali jew soċjali. 
 
Dawn li ġejjin huma pprojbiti, suġġetti għal ċerti eċċezzjonijiet (ara l-Artikolu 10 tar-
Regolament 2018/1725): 

- l-ipproċessar ta’ kategoriji speċjali ta’ data, iddefinita bħala data personali li tiżvela l-
oriġini razzjali jew etnika, opinjonijiet politiċi, twemmin reliġjuż jew filosofiku, sħubija fi 
trade union; u 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=MT
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- l-ipproċessar ta’ data ġenetika, data bijometrika sabiex tidentifika b’mod uniku 
persuna fiżika, data dwar is-saħħa jew data dwar l-orjentazzjoni sesswali ta’ individwu. 

X’inhu l-ipproċessar? 
L-ipproċessar huwa kwalunkwe attività jew sett ta’ attivitajiet li jitwettqu fuq data personali, 
sew jekk b’mezzi awtomatizzati u sew jekk mingħajrhom, bħalma huma l-ġbir, ir-reġistrazzjoni, 
l-organizzazzjoni, il-ħżin, il-konsultazzjoni, l-użu, l-iżvelar bi trażmissjoni, it-tħassir, il-qerda, 
eċċ. 

X’inhu Proċessur? 
Jekk il-Kontrolluri tad-Data ma jipproċessawx id-data personali huma stess, l-ipproċessar 
jitwettaq minn Proċessur f’isimhom. Il-Proċessur irid jipprovdi garanziji suffiċjenti fir-rigward 
tal-miżuri ta’ sigurtà tekniċi u organizzattivi meħtieġa, u jiżgura l-konformità ma’ dawn il-
miżuri. Il-Proċessur jista’ jkun persuna fiżika jew ġuridika, awtorità pubblika, aġenzija jew korp 
ieħor, li jaġixxi fuq l-istruzzjonijiet – u fuq l-istruzzjonijiet biss – tal-Kontrollur tad-Data. Kemm 
il-Kontrollur tad-Data kif ukoll il-Proċessur għandhom ikunu marbutin b’kuntratt jew att legali 
li jirregola l-ipproċessar ta’ data personali. 

X’inhu l-ipproċessar legali? 
L-Artikolu 5 tar-Regolament jiddikjara li l-ipproċessar ta’ data personali jrid jew ikun meħtieġ 
jew ikun ingħata l-kunsens għalih. Id-data personali tista’ tiġi pproċessata biss jekk: 

(a) l-ipproċessar ikun meħtieġ għat-twettiq ta’ kompitu li jsir fl-interess pubbliku abbażi tal-
leġiżlazzjoni tal-UE jew fl-eżerċitar ta’ awtorità uffiċjali tal-UE; 

(b) l-ipproċessar ikun meħtieġ għall-konformità ma’ obbligu legali li għalih il-Kontrollur tad-
Data huwa suġġett; 

(c) l-ipproċessar ikun meħtieġ għat-twettiq ta’ kuntratt li għalih is-Suġġett tad-Data huwa 
parti, jew sabiex jittieħdu passi fuq talba tas-Suġġett tad-Data qabel ma jidħol f’kuntratt; 

(d) is-Suġġett tad-Data jkun ta l-kunsens b’mod mhux ambigwu (jiġifieri kull indikazzjoni 
speċifika, infurmata u mogħtija liberament ta’ dak li s-Suġġett tad-Data jkun jixtieq, u li 
tfisser li huwa jkun jaqbel li d-data personali tiegħu tiġi pproċessata); 

(e) l-ipproċessar ikun meħtieġ sabiex ikunu protetti l-interessi vitali tas-Suġġett tad-Data. 

Il-Kontrollur tad-Data għandu r-responsabbiltà li jiżgura li d-data personali tiġi pproċessata 
b’mod ġust u legali. 

Fl-ipproċessar ta’ Data Personali, meta jkun japplika r-Regolament 2018/1725? 
Ir-Regolament 2018/1725 japplika fil-każijiet kollha fejn tiġi pproċessata data personali li tkun 
tifforma parti minn sistema ta’ arkivjar, jew li tkun maħsuba biex tifforma parti minn sistema 
ta’ arkivjar, fejn id-data personali tiġi pproċessata b’mod sħiħ jew parzjalment permezz ta’ 
mezzi awtomatiċi, jew inkella b’mod sħiħ jew parzjali permezz ta’ mezzi manwali. 
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Fejn is-sistema tkun lokalizzata mhuwiex rilevanti. Din tista’ tkun lokalizzata fil-livell tal-Qorti, 
iżda anki fil-livell istituzzjonali, nazzjonali, reġjonali, lokali jew saħansitra “privat” (għand ditta 
awditjata).  

X’inhu trattament awtomatiku?  
Meta d-data tinġabar, tiġi kkalkulata, tinqered, tiġi kkupjata, eċċ. mingħajr l-intervent ta’ 
bniedem. Pereżempju, log fajls tal-firewall li jkun fihom is-siti web miżjura u li jindikaw id-data, 
il-ħin u l-kategorija li s-sit web jappartjeni għaliha, jekk iż-żjara kinitx permessa jew le, għal 
appoġġ ta’ individwazzjoni ta’ soluzzjoni, u jekk iż-żjara kinitx ta’ suċċess jew le. 

X’inhi sistema ta’ arkivjar? 
“Sistema ta’ arkivjar” tfisser kwalunkwe sett strutturat ta’ data li jkun aċċessibbli skont kriterji 
speċifiċi, sew jekk dan is-sett ikun ċentralizzat, deċentralizzat jew mifrux fuq bażi funzjonali 
jew ġeografika.  
Pereżempju, fajl li jkun fih it-talbiet kollha għal vaganzi elenkati skont l-individwu jew l-entità.  

Min huma l-Kontrollur tad-Data u s-Suġġett tad-Data? 
Il-Kontrollur tad-Data huwa l-istituzzjoni jew il-korp tal-UE, id-Direttur Ġenerali, is-Segretarju 
Ġenerali, id-Direttur, il-Maniġer Prinċipali jew kwalunkwe persuna oħra li l-funzjoni tagħha hija 
li tiddetermina, waħedha jew flimkien ma’ oħrajn, il-finijiet u l-mezzi tal-ipproċessar ta’ data 
personali.  
Il-Kontrolluri tad-Data tal-Qorti huma l-Membri, is-Segretarjat Ġenerali, id-Diretturi u l-
Maniġers Prinċipali. 
Għal kull attività ta’ pproċessar, il-Kontrollur tad-Data jrid jiġi identifikat u l-Uffiċjal tal-
Protezzjoni tad-Data tal-istituzzjoni jrid jiġi avżat minn qabel. 
Is-Suġġett tad-Data huwa l-persuna fiżika li d-data personali tagħha tinġabar u tiġi 
pproċessata.  

Min huma l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u l-Uffiċjali għall-
Protezzjoni tad-Data? 
Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (EDPS) (www.edps.europa.eu) huwa l-
awtorità superviżorja indipendenti fil-livell Ewropew li għandha r-responsabbiltà li tiżgura li d-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-persuni fiżiċi, u b’mod partikolari d-dritt tagħhom 
għall-privatezza tad-data, jiġu rispettati mill-istituzzjonijiet u mill-korpi tal-Unjoni. Huwa 
għandu wkoll ir-responsabbiltà li jimmonitorja u jiżgura l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-
protezzjoni tad-data min-naħa tal-istituzzjonijiet tal-UE, u li jagħti pariri lill-Istituzzjonijiet u lis-
Suġġetti tad-Data dwar il-kwistjonijiet kollha li jikkonċernaw l-ipproċessar ta’ data personali. 
Huwa jinħatar għal mandat ta’ ħames snin, mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill, u jintgħażel 
minn lista qasira li tiġi mfassla mill-Kummissjoni.  

Il-Kontrolluri tad-Data huma meħtieġa li jikkooperaw mal-EDPS, b’mod partikolari billi jagħtu 
aċċess għall-informazzjoni. 
Kull istituzzjoni għandha Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data (UPD) wieħed jew aktar li jiżguraw 
b’mod indipendenti li l-prinċipji tal-protezzjoni tad-data personali jiġu applikati fl-istituzzjoni. 
Kull UPD iżomm reġistru tal-operazzjonijiet kollha ta’ pproċessar tad-data personali fl-
istituzzjoni tiegħu. Huma jipprovdu wkoll konsulenza u jagħmlu rakkomandazzjonijiet dwar id-

http://www.edps.europa.eu/
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drittijiet u l-obbligi. Jekk l-ipproċessar ta’ data personali jkun “riskjuż” (ara hawn taħt), huma 
jinnotifikaw lill-EDPS u jwieġbu għat-talbiet tiegħu.  
Huma jistgħu jinvestigaw kwistjonijiet u inċidenti fuq talba jew fuq inizjattiva proprja tagħhom.  

X’inhuma l-prinċipji tal-protezzjoni tad-data? 
Il-prinċipji tal-protezzjoni tad-data jiddeterminaw ir-regoli bażiċi li kull Kontrollur irid josserva 
u jimplimenta fil-prattika meta jipproċessa data personali. Il-Kontrollur għandu jkun 
responsabbli u jrid ikun jista’ juri l-konformità mal-prinċipju ta’ “responsabbiltà”. Kull persuna 
li tipproċessa data personali trid tkun infurmata dwar ċerti prinċipji bażiċi, li jirrikjedu li din id-
data: 
o tkun ipproċessata legalment, ġustament u b’mod trasparenti fir-rigward tas-Suġġett tad-

Data (“legalità, ġustizzja u trasparenza”); 

o tiġi pproċessata għal finijiet speċifiċi, espliċiti u leġittimi (“limitazzjoni tal-fini”); 

o tkun adegwata, rilevanti, u limitata għal dak li hu meħtieġ b’rabta mal-finijiet li għalihom 
tkun qed tiġi pproċessata (“minimizzazzjoni tad-data”); 

o tkun preċiża u, meta jkun meħtieġ, tinżamm aġġornata (“preċiżjoni”); 

o tinżamm għal żmien mhux itwal milli jkun meħtieġ (“limitazzjoni tal-ħżin”); 

o tiġi pproċessata b’mod li jiżgura sigurtà xierqa (“integrità u kunfidenzjalità”); 

o ma tiġix ittrasferita lil partijiet terzi mingħajr prekawzjonijiet adegwati; 

o tiġi pproċessata skont id-drittijiet tas-Suġġett tad-Data. 

X’inhi Notifika (“REKORD tal-attivitajiet ta’ pproċessar”)? 
Notifika hija komunikazzjoni minn qabel fejn il-Kontrollur jinforma lill-UPD tal-istituzzjoni dwar 
kwalunkwe attività ta’ pproċessar (manwali jew awtomatika) li tinvolvi data personali, u 
jinnotifika l-eżistenza tal-attività ta’ pproċessar u l-karatteristiċi prinċipali tagħha. Il-Kontrollur 
jimla “Rekord” li jiddokumenta l-proċess, il-persuna li tkun involuta u l-mod kif isiru l-ġbir u l-
ipproċessar, kif id-drittijiet għall-persuni kkonċernati jiġu ggarantiti, l-evalwazzjoni tar-riskju 
tal-proċess, il-miżuri ta’ sigurtà meħuda u r-riżultati tal-evalwazzjoni mwettqa mill-UPD. 

X’inhuwa r-Reġistru tal-attivitajiet ta’ pproċessar? 
Skont l-Artikolu 31 tar-Regolament, kull Kontrollur huwa obbligat iżomm rekord tal-
operazzjonijiet kollha ta’ pproċessar taħt ir-responsabbiltà tiegħu. Biex jiġi evitat li jinżammu 
bosta reġistri, l-UPD tal-QEA għandu r-responsabbiltà li jżomm reġistru ċentrali tal-
operazzjonijiet ta’ pproċessar imwettqa mill-QEA. Ir-Reġistru huwa bbażat fuq ir-rekords li jiġu 
ppreżentati lill-UPD u huwa aċċessibbli għall-pubbliku fuq is-sit web u l-Intranet tal-QEA fil-
paġni tal-UPD taħt l-intestatura li tirrigwarda r-reġistru.  

Lil min għandi nikkuntattja għal informazzjoni dwar attività ta’ pproċessar 
partikolari? 
Il-Kontrollur għandu l-aħjar għarfien dwar iċ-ċirkustanzi tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar 
imwettqa taħt l-awtorità tiegħu. Għalhekk, huwa rrakkomandat li inti l-ewwel tikkuntattja lill-
Kontrollur tal-attività ta’ pproċessar ikkonċernata, li huwa obbligat jiżgura li s-Suġġetti tad-
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Data jkunu jistgħu jeżerċitaw b’mod effettiv id-drittijiet tagħhom u għandu jipprovdilek l-
informazzjoni meħtieġa. Tista’ wkoll titlob assistenza mingħand l-UPD u titlobhom jinvestigaw 
kwistjonijiet jew okkorrenzi li jkunu direttament relatati mal-kompiti tagħhom (ara wkoll 
“Leġiżlazzjoni”).  

Kif nista’ nidentifika l-Kontrollur tad-Data? 
Il-Kontrolluri tad-Data normalment ikunu l-Membri li jkunu responsabbli għal awditu, jew il-
kapijiet tal-entità amministrattiva li twettaq l-attività tal-ipproċessar. Ir-Reġistru huwa l-mod l-
aktar faċli biex tidentifika l-Kontrollur, billi huwa fih il-funzjoni jew it-titolu tal-Kontrollur għal 
kull attività ta’ pproċessar. F’każ ta’ diffikultajiet, il-UPD jista’ wkoll jgħinek tagħmel kuntatt 
mal-Kontrollur proprju jew biex tikseb l-informazzjoni meħtieġa. 

X’inhuma d-drittijiet tiegħi bħala Suġġett tad-Data? 
L-ewwel u qabel kollox, is-Suġġetti tad-Data għandhom id-dritt li jiġu infurmati dwar l-
eżistenza ta’ attività ta’ pproċessar li tkun tikkonċernahom, u dwar il-karatteristiċi prinċipali 
tagħha. Is-Suġġetti tad-Data għandhom ukoll id-dritt li jirċievu komunikazzjoni dwar id-data li 
tkun qed tiġi pproċessata, u li jiksbu, mingħajr dewmien, rettifika mingħand il-Kontrollur ta’ 
kwalunkwe data personali li ma tkunx preċiża jew li ma tkunx kompleta. 
F’ċerti ċirkustanzi, is-Suġġetti tad-Data jistgħu jeżerċitaw ukoll drittijiet aktar speċifiċi, bħal 
jitolbu lill-Kontrollur biex jimblokka jew iħassar id-data. 

Ċerti drittijiet jistgħu jiġu ristretti għal raġunijiet speċifiċi ħafna bħall-prevenzjoni, l-
investigazzjoni u d-detezzjoni ta’ frodi potenzjali. Id-drittijiet li jistgħu jiġu ristretti huma wkoll 
limitati, bħal pereżempju d-dritt li wieħed jiġi infurmat li tkun infetħet investigazzjoni kontra 
persuna waħda jew aktar bl-objettiv li jiġu preservati d-dokumenti u l-informazzjoni, kif ukoll 
assi oħra, biex jintużaw bħala prova matul l-investigazzjoni. Il-lista sħiħa tar-raġunijiet għar-
restrizzjonijiet u d-drittijiet li jistgħu jiġu ristretti huma elenkati fl-Artikolu 25 tar-Regolament. 
Id-Deċiżjoni 42/2021 tal-Qorti tispeċifika liema raġunijiet u drittijiet inżammu u għal liema 
proċess. 

Għal aktar mistoqsijiet dwar l-ipproċessar ta’ data personali mill-QEA, tistgħu tikkuntattjaw lill-
Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data permezz tan-numru tat-telefown + 352 4398 47777, b’e-mail 
fuq  

ECA-Data-Protection@eca.europa.eu jew fl-indirizz li ġej: 

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

X’inhi “Stqarrija ta’ Privatezza”? 
Din hija stqarrija ta’ informazzjoni li tispjega l-ipproċessar ta’ data personali lill-persuni li d-
data personali tagħhom se tinġabar direttament jew inkisbet (inġabret indirettament) mill-
QEA għal ipproċessar ulterjuri, eż. l-utenti ta’ sit web.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=MT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32021Q0622%2801%29
mailto:ECA-Data-Protection@eca.europa.eu
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Għalfejn “Stqarrija ta’ Privatezza” hija meħtieġa? 
Din hija meħtieġa biex il-persuni kkonċernati jiġu infurmati dwar l-ipproċessar tad-data 
personali tagħhom u dwar id-drittijiet tagħhom relatati ma’ dan l-ipproċessar. Fil-każ ta’ 
stħarriġ, anke jekk dan isir b’mod anonimu (normalment jinkiseb l-indirizz elettroniku tagħhom 
biss, biex ikunu jistgħu jiġu mistiedna biex jipparteċipaw fl-istħarriġ), hija meħtieġa Stqarrija ta’ 
Privatezza biex il-parteċipanti jiġu infurmati dwar id-dettalji ta’ kuntatt tal-Kontrollur tad-
Data/UPD/EDPS, il-perjodu taż-żamma, mingħand min tkun inkisbet id-data tagħhom, eċċ. 

Jien kandidat li ntgħażilt fi proċedura tal-għażla. Għandi d-dritt li ma nissemmiex 
fil-lista ta’ riżerva li hija disponibbli għall-pubbliku? 
Iva, kemm tibgħat e-mail lill-EPSO biex titlobhom ineħħuk mil-lista ta’ riżerva li hija disponibbli 
għall-pubbliku, qabel ma din tiġi ppubblikata. 
Jekk il-proċedura tal-għażla ġiet organizzata mill-QEA, inti tista’ wkoll titlob lis-Servizz tar-
Riżorsi Umani biex ma jippubblikax ismek fuq il-lista li hija disponibbli għall-pubbliku. 

Hemm magna tat-tiftix li tipproteġi l-privatezza u li nista’ nuża? 
Iva, hemm bosta, bħal pereżempju Startpage.com, DuckDuckGo.com, Qwant.com, jew 
searX.me. Tista’ saħansitra tagħmel waħda minnhom bħala l-magna tat-tiftix prestabbilita tal-
brawżer tiegħek jew iżżidhom mal-“Favorites” tiegħek biex ikollok aċċess faċli! 

https://www.startpage.com/
https://duckduckgo.com/
https://www.qwant.com/
https://www.searx.me/
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