
 

 

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 qed jaġixxi bħala l-kontrollur1 u l-entità responsabbli għall-ipproċessar hija l-Unità tar-
Relazzjonijiet mas-Soċjetà Ċivili, irrappreżentata mill-Kap tal-Unità.  

Tista' tikkuntattja lill-kontrollur/entità fuq CitizensPrize@europarl.europa.eu .  

2. X'inhuwa l-għan tal-ipproċessar tad-data personali tiegħek? 
Id-data personali tiegħek se tiġi pproċessata biex jintgħażlu r-rebbieħa tal-Premju taċ-Ċittadin Ewropew. 

3. Liema hija l-bażi ġuridika għall-ipproċessar? 
Il-bażi ġuridika: Deċiżjoni tal-Bureau tas-7 ta' Marzu 2011 dwar ir-Regoli dwar il-Premju taċ-Ċittadin Ewropew u l-
emendi sussegwenti tagħhom, inkluża r-Reviżjoni tar-Regoli adottati fil-laqgħa tal-Bureau tal-10 ta' Frar 2020 

4. Liema data personali tiġi pproċessata? 
Aħna niġbru d-data kollha elenkata fil-formola tal-applikazzjoni/nomina: Titlu (fakultattiv), Isem (obbligatorju), 
Kunjom (obbligatorju), Isem tal-grupp ta' ċittadini/assoċjazzjoni/organizzazzjoni (obbligatorju jekk applikabbli), 
Indirizz (Triq, Nru., Appartament, eċċ., obbligatorju), Żona/Komunità/Muniċipalità (fakultattiv), Belt/Raħal/Raħal 
(obbligatorju), Stat/Distrett (fakultattiv), Pajjiż (fakultattiv), Numru tat-telefown (inkluż il-kodiċi tal-pajjiż, obbligatorju), 
Indirizz elettroniku (obbligatorju), Sit web (fakultattiv). 

5. Kif se tiġi pproċessata d-data personali tiegħek? 
Id-data tiegħek se tintuża għall-finijiet tal-proċess tal-għażla, l-aktar biex isir kuntatt miegħek matul l-
applikazzjoni/nomina u l-proċess ta' selezzjoni kif ukoll għall-parteċipazzjoni potenzjali tiegħek fiċ-ċerimonja ta' 
premjazzjoni.  

6. Għal kemm żmien tinħażen id-data personali tiegħek? 
Id-data personali tiegħek se tinħażen sa tmiem l-2021 sabiex tkun tista' tintuża matul iċ-ċiklu sħiħ tal-premju annwali 
għall-iskopijiet imsemmija hawn fuq. Wara dan, id-data tiegħek tinħażen għal 10 snin għall-iskop biss ta' każijiet ta' 
revoka tal-Premju deskritti fl-Artikolu 9 tar-Regoli. Barra minn hekk, tista' tintalab tikkonferma b'mod speċifiku li 
tixtieq tiġi kkuntattjat mill-Parlament Ewropew għal skopijiet oħra billi tuża d-data pprovduta fil-formola tal-
applikazzjoni.  

7. Min huma r-riċevituri tad-data personali tiegħek? 
Ir-riċevituri tad-data personali tiegħek huma l-ġurija nazzjonali rilevanti, il-Kanċellerija u l-persunal tal-Parlament 
Ewropew li jamministra l-Premju.   

Id-data personali tiegħek tiġi kondiviża ma' pajjiż terz jew ma' organizzazzjoni internazzjonali?  
Le, id-data personali tiegħek ma tiġix kondiviża ma' pajjiż terz jew ma' organizzazzjoni internazzjonali. 

8. Jintużaw xi proċessi awtomatizzati2 u/jew profiling3 biex jittieħdu deċiżjonijiet li jistgħu jaffettwawk? 

No. 

9. Jekk ma nkisbitx data personali mingħandek, x'inhu s-sors tagħha?  
Mhux applikabbli.  

10.  Xi drittijiet għandek? 
Inti għandek id-drittijiet li ġejjin: 

o Id-dritt ta' rettifika tad-data personali tiegħek. 
o Id-dritt ta' tħassir tad-data personali tiegħek. 

                                                           
1 Kontrollur 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. 
2 It-teħid ta' deċiżjoni unikament b'mezzi awtomatizzati u mingħajr ebda involviment uman. {Eżempji teoretiċi: paġna tal-internet li fiha, jekk 
tagħżel ċerti opzjonijiet, titqiegħed awtomatikament f'listi ta' indirizzi elettroniċi differenti li permezz tagħhom tirċievi l-bullettin korrispondenti ta' 
kull xahar / l-użu ta' sistema awtomatizzata biex jiġu kkoreġuti t-tweġibiet ta' test "b'għażla multipla" u biex tingħata marka li biha tgħaddi skont 
in-numru ta' tweġibiet tajbin}. 
3 Il-profiling janalizza aspetti tal-personalità, l-imġiba, l-interessi u l-abitudnijiet ta' individwu biex isiru previżjonijiet jew biex jittieħdu deċiżjonijiet 
dwaru. Jintuża biex jiġu analizzati jew previsti aspetti li jikkonċernaw il-prestazzjoni fuq il-post tax-xogħol, is-sitwazzjoni ekonomika, is-saħħa, 
il-preferenzi jew l-interessi personali, l-affidabbiltà jew l-imġiba, il-post fejn tinsab jew il-movimenti tal-persuna kkonċernata, eċċ. {Eżempju 
Teoriku: meta tuża l-media soċjali tinġabar data u jiġu rreġistrati t-tendenzi tiegħek. Din id-data mbagħad tintuża biex jiġu ffurmati previżjonijiet 
ġodda/differenti dwarek.} 
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o Id-dritt li tirtira l-kunsens tiegħek fi kwalunkwe ħin, mingħajr ma taffettwa l-legalità tal-ipproċessar ibbażat 
fuq il-kunsens qabel ma jiġi rtirat. 

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

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