Nilqgħuk fis-sit web tal-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data (UPD)
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri hija suġġetta għal obbligi legali speċifiċi li jirrigwardaw il-protezzjoni ta' data
personali u l-ipproċessar tagħha. Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat23 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 jistabbilixxi dawn lobbligi.
Minbarra li jispeċifika l-prinċipji legali li jirregolaw l-ipproċessar ta’ data personali mill-Istituzzjonijiet Ewropej, irRegolament (UE) 2018/1725 jirrikjedi li kull istituzzjoni jew korp jaħtru mill-inqas persuna waħda bħala Uffiċjal
tal-Protezzjoni tad-Data (UPD).
Il-kompitu prinċipali tal-UPD huwa li jaħdem b’mod indipendenti biex jiżgura li r-Regolament jiġi applikat flistituzzjoni tiegħu.
Il-UPD għandu jkollu l-kompiti li ġejjin:
-

-

jinforma u jagħti pariri lill-persuna responsabbli għall-ipproċessar ta’ data personali, lill-persunal u/jew
lis-sottokuntratturi li jipproċessaw id-data personali dwar l-obbligi u d-drittijiet tagħhom rigward ilprotezzjoni tad-data;
jimmonitorja l-konformità mar-Regolament dwar il-protezzjoni tad-data u ma’ leġiżlazzjoni oħra tal-UE li
jkun fiha dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tad-data;
jimmonitorja l-konformità mal-politiki tal-persuna responsabbli jew tal-proċessur fir-rigward talprotezzjoni tad-data personali, inkluża l-assenjazzjoni tar-responsabbiltajiet;
jissensibilizza u jipprovdi taħriġ lill-persunal involut fl-ipproċessar ta’ data personali;
iwettaq u jorganizza awditi biex jivverifika l-konformità mal-obbligi ta’ protezzjoni tad-data;
jiżgura li l-persuni li d-data personali tagħhom tiġi pproċessata jiġu infurmati dwar id-drittijiet u l-obbligi
tagħhom skont ir-Regolament dwar il-protezzjoni tad-data;
jipprovdi pariri jekk notifika jew komunikazzjoni tkun meħtieġa f’każ ta’ ksur ta’ data personali dwar ilkunfidenzjalità, l-integrità u/jew id-disponibbiltà;
jipprovdi pariri meta titwettaq valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data, jimmonitorja lprestazzjoni tagħha u jikkonsulta lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (KEPD) f’każ ta’ dubji
dwar il-ħtieġa ta’ valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data;
jipprovdi pariri fir-rigward tal-ħtieġa għal konsultazzjoni minn qabel mal-KEPD fejn l-ipproċessar taddata personali jkun jirriżulta f’riskju għoli għad-drittijiet u l-libertajiet tal-persuni fiżiċi u l-kontrollur ikun
tal-opinjoni li r-riskju ma jistax jiġi mmitigat b’mod raġonevoli fid-dawl tal-mezzi teknoloġiċi disponibbli
u l-ispejjeż tal-implimentazzjoni.
iwieġeb għat-talbiet mingħand il-KEPD;
jiżgura li d-drittijiet u l-libertajiet tal-persuni li d-data personali tagħhom tiġi pproċessata ma jiġux
affettwati ħażin mill-attivitajiet ta’ pproċessar.

L-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data jżomm ukoll reġistru tal-ipproċessar kollu ta’ data personali mill-Qorti
Ewropea tal-Awdituri. Ir-reġistru, li jrid ikun fih informazzjoni li tispjega l-fini u l-kundizzjonijiet tal attivitajiet ta’
pproċessar, huwa aċċessibbli għall-partijiet interessati kollha.
Il-UPD jista’ jagħmel rakkomandazzjonijiet prattiċi biex isir titjib fil-protezzjoni tad-data fil-QEA, u jagħti pariri lil
din tal-aħħar kif ukoll lill-kontrolluri u lill-proċessuri tad-data, dwar din il-kwistjoni.

Il-Kumitat tal-Persunal, il-kontrolluri u l-proċessuri tad-data, jew kwalunkwe individwu ieħor, jistgħu
jikkonsultaw lill-UPD dwar kwalunkwe kwistjoni li tikkonċerna l-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni tarRegolament, mingħajr ma dawn jgħaddu mill-kanali uffiċjali.
Il-UPD jista’ jinvestiga kwistjonijiet u okkorrenzi fuq inizjattiva tiegħu stess jew fuq talba tal-persuna
responsabbli għat-trattament jew tal-persuna li tittratta d-data personali, tal-kumitat tal-persunal ikkonċernat
jew ta’ kwalunkwe individwu, li jkunu direttament relatati mal-kompiti tiegħu li jsir jaf bihom, u jirrapporta lura
lill-persuna li kkummissjonat l-investigazzjoni jew lill-kontrollur jew lill-proċessur.
Ħadd ma għandu jġarrab preġudizzju minħabba li l-UPD jiġi kkuntattjat rigward ksur allegat tar-Regolament.
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