
Direttorat Ġenerali għas-Servizzi ta' Riċerka Parlamentari 
Direttorat għal-Librerija u l-Istrumenti tal-Għarfien 
Unità tat-Talbiet għal Informazzjoni miċ-Ċittadini 

Stqarrija ta' privatezza 
L-Artikoli 15 u 16 tar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Ottubru 2018 japplikaw għall-ipproċessar ta' data personali li jsir mill-Parlament
Ewropew.

1) Min jipproċessa d-data personali tiegħek?

Il-Parlament Ewropew jaġixxi bħala l-kontrollur1. L-entità inkarigata mill-kontroll tad-data 
personali tiegħek hija l-Unità tat-Talbiet għal Informazzjoni miċ-Ċittadini (Ask EP), 
irrappreżentata mill-Kap tal-Unità tagħha. Biex tibgħat messaġġ lill-kontrollur tad-data, imla 
l-formola ta' kuntatt disponibbli f'dan l-indirizz:
https://www.secure.europarl.europa.eu/atyourservice/mt/askEP.html.

2) X'inhu l-għan tal-ipproċessar tad-data personali tiegħek?

Aħna se nipproċessaw id-data personali tiegħek biex naħdmu fuq il-messaġġ tiegħek. Dan 
ifisser l-għoti ta' tweġiba lilek u l-ipproċessar tad-data għal finijiet ta' statistika.  

Mat-tweġiba tagħna, jista' jkun li nibagħtulek stħarriġ dwar is-sodisfazzjon tal-klijenti, li jkun 
anonimu. Inti tkun fil-libertà tagħżel jekk tweġibx għall-istħarriġ. Jekk tiddeċiedi li timla l-
istħarriġ, tkun qed tagħti l-kunsens tiegħek biex id-data anonimizzata tiegħek tinġabar u 
tiġi pproċessata. It-tweġibiet tiegħek se nużawhom biex intejbu s-servizz liċ-ċittadini. 

3) X'inhi l-bażi legali għall-ipproċessar?

Il-bażi legali għall-ipproċessar hija l-Artikolu 24 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea: "Kull ċittadin tal-Unjoni jista' jikteb lil kull waħda mill-istituzzjonijiet, korpi u organi 
msemmija f’dan l-Artikolu jew fl-Artikolu 13 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea b'waħda mil-
lingwi msemmija fl-Artikolu 55 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u jkollu tweġiba bl-istess 
lingwa."  

4) Liema data personali tiġi pproċessata?

Aħna nipproċessaw l-informazzjoni personali li inti tipprovdi meta timla l-formola ta' 
kuntatt:  

a. L-entrati obbligatorji: "Kunjom", "Isem", "Pajjiż ta' residenza", "Indirizz tal-posta
elettronika", "Lingwa uffiċjali tal-UE tal-mistoqsija tiegħek" u "Mistoqsija".

b. L-entrati mhux obbligatorji: "Sess", "Indirizz", "Età", "Professjoni", "Ċittadinanza" u
"Lingwa oħra li nistgħu nużaw biex inweġbuk".

1Kontrollur huwa l-awtorità pubblika, l-aġenzija jew korp ieħor li, waħdu jew flimkien ma' oħrajn, 
jiddetermina l-finijiet u l-mezzi tal-ipproċessar tad-data personali. Il-kontrollur huwa rappreżentat mill-kap 
tal-entità. 



 

5) Kif se tiġi pproċessata d-data personali tiegħek? 

Id-data tiġi pproċessata mill-Unità tat-Talbiet għal Informazzjoni miċ-Ċittadini. Sabiex 
nagħtuk tweġiba xierqa, jista' jkun li ngħaddu l-messaġġ lil dipartiment ieħor tal-Parlament 
Ewropew jew lil istituzzjonijiet jew korpi oħra tal-UE. 

6) Għal kemm żmien tinħażen id-data personali tiegħek? 

Id-data personali naħżnuha għal massimu ta' ħames snin, u wara li jgħaddi dan iż-żmien, din 
id-data tinqered. Il-fatt li nżommu d-data personali tiegħek għal dan iż-żmien jippermettilna 
nagħtuk servizz aħjar (abbażi ta' korrispondenza li jaf ikun diġà kellna miegħek qabel).  

7) Għand min tmur id-data personali tiegħek? 

Sabiex nagħtuk tweġiba xierqa, jista' jkun li ngħaddu l-messaġġ tiegħek u d-dettalji ta' 
kuntatt tiegħek lil dipartiment ieħor tal-Parlament Ewropew jew lil istituzzjonijiet jew korpi 
oħra tal-UE, b'mod partikolari l-entitajiet ekwivalenti għal tagħna fil-Kummissjoni Ewropea 
(Europe Direct) u fil-Kunsill tal-UE (Is-Servizz ta' Informazzjoni għall-Pubbliku). 

Fil-każ ta' theddid jew kontenut ta' intimidazzjoni, jista' jkun li naqsmu d-data personali 
tiegħek ma' servizzi tal-Parlament Ewropew inkarigati mis-sigurtà. 

8) Id-data personali tiegħek tiġi kondiviża ma' pajjiż terz jew ma' organizzazzjoni 
internazzjonali? 

Le, id-data personali tiegħek mhux se naqsmuha ma' pajjiż terz jew ma' organizzazzjoni 
internazzjonali. 

9) Jintużaw xi proċessi awtomatizzati2 u/jew tfassil ta' profil (profiling)3 biex jittieħdu 
deċiżjonijiet li jistgħu jaffettwawk? 

Le. 

10) Jekk id-data personali ma tkunx inkisbet mingħandek, minn fejn tkun oriġinat? 

Mhux applikabbli. 

11) Xi drittijiet għandek? 

 Id-dritt ta' aċċess għad-data personali tiegħek 
 Id-dritt għal rettifika tad-data personali tiegħek u, fejn applikabbli: 

o Id-dritt ta' tħassir tad-data personali tiegħek 
o Id-dritt ta' restrizzjoni tal-ipproċessar 
o Id-dritt ta' oġġezzjoni għall-ipproċessar 

 Id-dritt li tikkuntattja lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data tal-Parlament Ewropew fuq 
data-protection@europarl.europa.eu 

 Id-dritt li tressaq ilment quddiem il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data 
fuq edps@edps.europa.eu 

 

                                                 
2It-teħid ta' deċiżjoni jsir unikament b'mezzi awtomatizzati, mingħajr ebda involviment mill-bniedem.  
 
3It-tfassil ta' profil janalizza aspetti tal-personalità, l-imġiba, l-interessi u d-drawwiet ta' individwu biex isir 
tbassir jew biex jittieħdu deċiżjonijiet dwaru. Jintuża biex jiġu analizzati jew imbassra aspetti li jikkonċernaw 
il-prestazzjoni fuq il-post tax-xogħol, is-sitwazzjoni ekonomika, is-saħħa, l-interessi jew il-preferenzi personali, 
l-affidabbiltà jew l-imġiba, il-post fejn tinsab il-persuna kkonċernata jew il-movimenti tagħha, eċċ.  




