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Direttorat Ġenerali għas-Sigurtà u l-Protezzjoni 

 

IL-PROTEZZJONI TAD-DATA PERSONALI 
 

AVVIŻ GĦALL-VIŻITATURI TAL-BINI TAL-PARLAMENT EWROPEW 
 

Id-Direttorat Ġenerali għas-Sigurtà u l-Protezzjoni tal-Parlament Ewropew (PE) jagħti importanza kbira lid-
dritt għall-privatezza u l-protezzjoni tad-data personali. Ir-regoli tas-sigurtà tal-PE għandhom l-għan li jtejbu 
t-trasparenza u jiżguraw il-konformità mal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data personali (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, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-
Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE). 

 

Id-Direttorat Ġenerali għas-Sigurtà u l-Protezzjoni tal-PE jipproċessa d-data personali li tintalab mingħand 
il-Membri tal-Istituzzjoni, il-persunal, il-kuntratturi, il-viżitaturi u s-sħab interni/esterni għall-iskopijiet li ġejjin: 

 

 l-għoti u l-kontroll tal-aċċess għall-bini tal-Parlament; 
 l-investigazzjoni ta' inċidenti ta' sigurtà, l-evalwazzjoni tat-theddid u l-analiżi tar-riskji għall-PE. 

 

Il-bażi ġuridika li tirregola l-operat tad-Direttorat Ġenerali għas-Sigurtà u l-Protezzjoni hija sensiela ta' 
deċiżjonijiet tal-Bureau tal-PE, b'mod partikolari d-deċiżjoni tat-3 ta' Mejju 2004 (regoli dwar il-badges ta' 
aċċess) (kif emendata), id-deċiżjoni tas-6 ta' Lulju 2011 (implimentazzjoni tal-kunċett ta' sigurtà globali l-
ġdid) u d-deċiżjoni tal-15 ta' Jannar 2018 (regoli dwar is-sigurtà u s-sikurezza fil-Parlament Ewropew 
(C79/04)). 

 

Nitolbuk tinnota dan li ġej: 

 

(a) Kull min ikun jixtieq jidħol fil-bini tal-Parlament irid jagħti ismu u kunjomu, id-data tat-twelid, in-
nazzjonalità u t-tip u n-numru ta' referenza ta' dokument tal-identità uffiċjali. Id-dokument tal-identità 
uffiċjali ppreżentat minn viżitaturi individwali jista' jiġi skennjat biex tinġabar din id-data jew biex tiġi 
kkonfermata l-identità tal-viżitatur. 

 

(b) Ir-rappreżentanti ta' gruppi ta' interess li jkunu jixtiequ aċċess għall-Parlament jintalbu jagħtu 
informazzjoni personali addizzjonali skont ir-regoli li jirregolaw l-aċċess għall-bini tal-PE. Il-persuni involuti 
fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politika tal-UE, sew jekk jirrappreżentaw organizzazzjonijiet u sew jekk 
jaħdmu għal rashom, u li l-Parlament Ewropew ikun awtorizzalhom l-aċċess, ikunu indikati fir-Reġistru ta' 
Trasparenza tal-Istituzzjonijiet Ewropej (ara 
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=mt#mt). 

 
(c) Il-Parlament Ewropew jopera sistema ta' sorveljanza bil-kameras (CCTV) biex jiżgura: is-sigurtà, is-
sikurezza u l-kontroll tal-aċċess tal-bini u l-uffiċċji tiegħu, kif ukoll is-sigurtà u s-sikurezza tal-Membri, il-
persunal, il-viżitaturi, il-proprjetà, l-arkivji u d-dokumenti lokalizzati jew miżmumin fil-bini tiegħu. Is-sistema 
għandha wkoll funzjoni preventiva (u dissważiva) u tgħin fil-ġestjoni ta' inċidenti ta' sikurezza u sigurtà. 
F'każ ta' bżonn, is-sistema tippermetti l-ġbir tal-elementi meħtieġa biex isiru investigazzjonijiet dwar 
inċidenti u tiġi analizzata kwalunkwe theddida li jista' jkun hemm. Aktar informazzjoni dwar il-protezzjoni 
tad-data personali bis-sistema tas-CCTV tinsab fl-Anness – Nota dwar is-CCTV fil-Parlament Ewropew. 

 

(d) Id-data personali miġbura mingħand il-Membri, il-persunal, il-kuntratturi u l-viżitaturi ma tintużax għal 
skopijiet għajr dawk deskritti hawn fuq. Ma tingħatax lil partijiet terzi ħlief jekk ikun meħtieġ għall-iskopijiet 
deskritti hawn fuq u bl-approvazzjoni minn qabel tad-Direttur Ġenerali għas-Sigurtà u l-Protezzjoni. 
Jittieħdu miżuri ta' sigurtà xierqa għall-protezzjoni tal-kunfidenzjalità tad-data personali pproċessata u biex 
jiġi evitat l-użu ħażin tagħha minn terzi. 
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(e) Id-data personali miġbura tinżamm għal perjodu ta' żmien limitat u tinqered fl-aħħar tal-perjodu taż-
żamma, jiġifieri: 

 

 Għal data personali relatata ma' talba ta' akkreditament, kif spjegat fil-punti (a) u (b): il-validità tal-
perjodu tal-akkreditament flimkien ma' massimu ta' sena (li jista' jiġi estiż sa sentejn f'każijiet 
speċifiċi) għal skopijiet ta' inkjesti relatati mas-sigurtà u analiżi tar-riskju. 

 Għal data personali (filmati) marbuta mas-sistema tas-CCTV, ara l-Anness. 
 Għal data personali li tirrigwarda inċident relatat mas-sigurtà: għaxar snin, flimkien mar-rapport 

tal-investigazzjoni. 

 

(f) Kwalunkwe persuna għandha dritt titlob aċċess biex tikkonsulta u, jekk ikun il-każ, tikkoreġi d-data 
personali tagħha, kif ukoll drittijiet oħrajn fosthom id-dritt li toġġezzjona għall-ipproċessar tad-data – għal 
raġunijiet validi relatati mas-sitwazzjoni tagħha – u d-dritt li, f'każijiet debitament ġustifikati, titlob li d-data 
tagħha titħassar. 

 

(g) Id-Direttorat Ġenerali għas-Sigurtà u l-Protezzjoni jista' jillimita l-applikazzjoni tad-drittijiet mogħtija fil-
punt (f) jekk din tkun tista' tfixkel il-konklużjoni ta' investigazzjonijiet relatati mas-sigurtà jew toħloq riskji 
operattivi bla bżonn għall-PE. F'dan il-każ, il-kontrollur tad-data jkun irid jiġġustifika r-rifjut formalment mal-
persuna kkonċernata abbażi ta' din id-dispożizzjoni. Il-persuna kkonċernata għandha d-dritt tirrikorri għand 
il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. 

 

Biex teżerċita d-drittijiet tiegħek jew tikseb kwalunkwe informazzjoni oħra, tista' tikkuntattja direttament lil: 

 

Direttorat Ġenerali għas-Sigurtà u l-Protezzjoni 

Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data (DPC) 

Parlament Ewropew 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Bruxelles 

Il-Belġju 

Email:  SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu 

Sit web: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/mt/stay-informed/security-and-access 

Tel.: +32 2 28 43727 

 

Servizz tal-Protezzjoni tad-Data tal-Parlament Ewropew 

Parlament Ewropew 

KAD 06A001 

L-2929 Luxembourg 

Email: data-protection@ep.europa.eu 

Sit web: http://www.europarl.europa.eu/tools/disclaimer/default_mt.htm 

Tel.: +352 4300 23595 

 

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data 

Rue Wiertz, 60 

B-1047 Bruxelles 

Email: edps@edps.europa.eu 

Sit web: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB 

Tel.: +32 2 28 31900 

 

 

Brussell, 18 ta' Novembru 2019 
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IL-PROTEZZJONI TAD-DATA PERSONALI 
 

ANNESS – NOTA DWAR IS-CCTV FIL-PARLAMENT EWROPEW 

 

Dan hu sommarju li jinkludi wħud mill-kwistjonijiet ewlenin li jikkonċernaw is-sistema tas-CCTV tal-
Parlament Ewropew u hu maħsub għal skopijiet ta' informazzjoni biss. It-test sħiħ tal-Politika huwa 
disponibbli fuq l-internet fl-indirizz li ġej:  

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/mt/stay-informed/security-and-access 

jew jista' jintalab mingħand id-Direttorat Ġenerali għas-Sigurtà u l-Protezzjoni, li jista' jsir kuntatt miegħu 
permezz tad-dettalji mogħtija hawn taħt. 
 
1 – L-identità tal-kontrollur tad-data 

 

Il-kontrollur tad-data huwa d-Direttur Ġenerali għas-Sigurtà u l-Protezzjoni tal-Parlament Ewropew. 
Id-dettalji tiegħu jidhru hawn taħt. 
 
2 – Deskrizzjoni fil-qosor tal-kopertura tas-sistema tas-CCTV 
 

Il-post fejn jitqiegħdu l-kameras u l-angolaturi tagħhom huma bbażati fuq analiżi tar-riskju metodoloġika 
u valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data, sabiex b'hekk ikun żgurat li l-kameras ikunu ppuntati 
biss fuq l-aktar postijiet rilevanti ġewwa u barra l-bini, bħal entraturi ewlenin, ħruġ ta' emerġenza jew 
ħruġ f'każ ta' ħruq u d-daħla għall-parkeġġ, kif ukoll qrib turġien importanti, punti ta' konnessjoni u ċerti 
żoni ta' importanza kbira jew b'aċċess ristrett li jirrikjedu sigurtà addizzjonali. F'każijiet rari ħafna u 
b'kundizzjonijiet stretti ħafna, fil-qafas tal-investigazzjonijiet li jkunu għaddejjin, temporanjament jistgħu 
jiġu installati kameras indipendenti li ma jkunux marbuta mas-sistema tas-CCTV . 
 
3 – Il-bażi ġuridika tas-CCTV 
 

Id-deċiżjonijiet tal-Bureau tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' Diċembru 2002, tat-3 ta' Mejju 2004, tas-
6 ta' Lulju 2011 u tal-15 ta' Jannar 2018 u l-Politika dwar is-CCTV approvata fl-20 ta' April 2013, inklużi l-
aġġornamenti sussegwenti. 

 
4 – Id-data miġbura u l-iskop tas-CCTV 
 

Data miġbura: Filmati rrekordjati (sekwenzi diġitali bil-ħin, id-data u l-post) 
 
Skop: Il-Parlament Ewropew jopera sistema ta' sorveljanza bil-kameras (CCTV) biex jiżgura: is-sigurtà, 
is-sikurezza u l-kontroll tal-aċċess tal-bini u l-uffiċċji tiegħu, kif ukoll is-sigurtà u s-sikurezza tal-Membri, 
il-persunal, il-viżitaturi, il-proprjetà, l-arkivji u d-dokumenti lokalizzati jew miżmumin fil-bini tiegħu. Is-
sistema għandha wkoll funzjoni preventiva (u dissważiva) u tgħin fil-ġestjoni ta' inċidenti ta' sikurezza u 
sigurtà. F'każ ta' bżonn, is-sistema tippermetti l-ġbir tal-elementi meħtieġa biex isiru investigazzjonijiet 
dwar inċidenti u tiġi analizzata kwalunkwe theddida li jista' jkun hemm. 
 
Limitazzjonijiet: Il-PE ma jimmonitorjax inħawi li jkollhom aspettattivi ta' privatezza kbar ħafna. Il-
monitoraġġ barra l-bini tagħna fit-territorju tal-Belġju, il-Lussemburgu u Franza huwa limitat għal 
perimetru minimu. Is-sistema ma tintużax għall-monitoraġġ tal-ħidma tal-impjegati jew għall-monitoraġġ 
tal-attendenza. Is-sistema lanqas ma tintuża bħala għodda investigattiva jew fi proċeduri dixxiplinari 
dment li ma jkunx hemm inċident relatat mas-sigurtà jew imġiba kriminali. 
 
5 – Min għandu aċċess għall-filmati tas-CCTV u lil min jistgħu jintwerew 
 

Min għandu aċċess għad-data: il-maniġment intern, il-persunal tas-sigurtà, is-sikurezza u l-

manutenzjoni awtorizzat u l-gwardjani tas-sigurtà u l-persunal tal-manutenzjoni u s-sikurezza esterni 
awtorizzati. 
 
Divulgazzjoni u trasferimenti: L-informazzjoni miġbura fil-qafas tas-sistema tas-CCTV tista' tingħata 
lis-servizzi tas-sigurtà ta' istituzzjonijiet Ewropej oħrajn jew lill-awtoritajiet tas-sigurtà, ġudizzjarji jew tal-
infurzar tal-liġi tal-Istati Membri tal-UE għal finijiet ta' inkjesti jew għall-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni 
b'rabta ma' reati kriminali. Kull trasferiment u divulgazzjoni 'l barra mid-Direttorat Ġenerali għas-Sigurtà 
u l-Protezzjoni jiġi ddokumentat u jkun soġġett għal valutazzjoni rigoruża tal-bżonn ta' tali trasferiment. 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/mt/stay-informed/security-and-access


 
6 – Kif inhi protetta u mħarsa l-informazzjoni 
 

Kontinwament jittieħdu miżuri tekniċi u fiżiċi li jiżguraw is-sigurtà tas-sistema u s-salvagwardja tad-data. 
L-aċċess għall-filmati tas-CCTV u/jew għall-arkitettura teknika tas-sistema hi ristretta għall-persunal 
awtorizzat u l-profili ta' aċċess individwali jiddeterminaw liema operazzjonijiet huma awtorizzati. 

 
7 – Għal kemm tul ta' żmien jinżammu l-filmati 
 

Il-filmat irrekordjat jinżamm għal massimu ta' 30 ġurnata. Jekk xi parti mill-filmat tkun trid tinħażen biex 
issir aktar investigazzjoni jew bħala evidenza ta' inċident relatat mas-sigurtà, tista' tinżamm tul l-
investigazzjoni u, meta jkun rilevanti, tista' tiġi arkivjata flimkien mal-investigazzjoni sa massimu ta' għaxar 
snin. 

 
8 – Kif jistgħu l-persuni kkonċernati jivverifikaw, ibiddlu jew iħassru l-informazzjoni u jagħmlu 
rikors 
 

Għal kwalunkwe mistoqsija relatata mas-sistema tas-CCTV u l-ipproċessar tad-data personali jista' jsir 
kuntatt mad-Direttorat Ġenerali għas-Sigurtà u l-Protezzjoni. Il-membri tal-pubbliku għandhom id-dritt 
jikkonsultaw id-data personali tagħhom u jikkoreġu jew jissupplimentaw din id-data f'ċerti kundizzjonijiet 
li huma deskritti f'aktar dettall fil-Politika dwar is-CCTV. Kwalunkwe talba għall-aċċess, il-korrezzjoni, l-
imblukkar u/jew it-tħassir ta' data personali għandha tiġi indirizzata lil: 
 
Direttorat Ġenerali għas-Sigurtà u l-
Protezzjoni 
Kontrollur tad-Data CCTV tal-PE 
Rue Wiertz 60 
B-1047 Bruxelles 
Il-Belġju 
Email:  SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu 
Tel.: +32 2 28 43727 
 
Kull persuna għandha d-dritt tirrikorri għand il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, fl-indirizz 
edps@edps.europa.eu, jekk tħoss li jkun sar ksur tad-drittijiet mogħtija lilha mir-Regolament 
(UE) 2018/1725 bl-ipproċessar tad-data personali tagħha mill-Parlament Ewropew. 
 
Qabel, nirrikkmandaw li l-persuna tagħmel tentattiv li tirrikorri għand id-Direttorat Ġenerali għas-
Sigurtà u l-Protezzjoni (dettalji hawn fuq) u/jew għand l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-Parlament 
Ewropew, permezz tat-telefon: +352 4300 23595 jew permezz tal-email: data-
protection@ep.europa.eu. 
 
9 – Links relatati mas-CCTV u l-protezzjoni tad-data fil-PE 
 

Il-Politika tal-PE dwar is-CCTV: 
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/mt/stay-informed/security-and-access 
 

Il-linji gwida tal-EDPS dwar is-CCTV: 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/Guidelines 
 
 
 
 
 
 

Brussell, 18 ta' Novembru 2019 
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