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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0837/2011 imressqa minn Gianfranco Concetti ta’ ċittadinanza 
Taljana dwar protezzjoni tad-dejta personali fl-Italja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant identifika ksur possibbli tal-protezzjoni tad-dejta personali mill-INPDAP 
f’Teramo fil-kuntest ta’ proċedimenti legali dwar sekwestru

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Novembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Mejju 2012

“Il-petizzjonant jallega żvelar mhux xieraq tad-dejta personali tiegħu mill-INPDAP ta’ 
Teramo li kkomunikat kopja ta’ ordni ta’ sekwestru lill-INPDAP ta’ Ascoli Piceno u lill-Qorti 
ta’ Teramo u infurmathom li l-petizzjonant huwa benefiċjarju ta’ pensjoni mħallsa mill-
INPDAP ta’ Ascoli Piceno. Il-petizzjonant jargumanta li l-ordni ta’ sekwestru kien notifikat 
esklussivament fuq l-INPDAP ta’ Teramo li għaldaqstant ma kenitx awtorizzata 
tikkomunikaha lil kwalunkwe parti terza. Il-petizzjonant jitlob li l-Awtorità tal-Protezzjoni 
tad-Dejta tinvestiga l-fatti u tadotta s-sanzjonijiet xierqa skotra l-INPDAP ta’ Teramo għal 
ksur  tad-drittijiet tal-protezzjoni tad-dejta tal-petizzjonant. 

Id-Direttiva tal-Protezzjoni tad-Dejta 95/46/KE1 tistabbilixxi l-qafas legali għall-ipproċessar 

                                               
1Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24.10.1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-
rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data, ĠU L 281 of 23.11.1995, p. 
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ta’ dejta personali fl-Istati Membri kollha. Tipprovdi l-prinċipji li attività tal-ipproċessar 
għandha tikkonformi magħhom sabiex tkun legali. Tistabbilixxi wkoll id-drittijiet tal-
individwi li d-dejta personali tagħhom tiġi pproċessata sabiex tiżgura d-dritt fundamentali 
għall-protezzjoni tad-dejta personali. Id-Direttiva għandha tiġi trasposta fil-liġi nazzjonali 
tagħhom mill-Istati Membri. L-Istati Membri għandhom ukoll jistabbilixxu awtoritajiet 
pubbliċi indipendenti (awtoritajiet tal-protezzjoni tad-dejta) li huma kompetenti għall-
monitoraġġ fi ħdan it-territorji rispettivi tagħhom għad-dispożizzjonijiet adottati mill-Istati 
Membri biex jimplimentaw id-Direttiva. L-Awtoritajiet tal-Protezzjoni tad-Dejta għandhom 
ukoll is-setgħa li jisimgħu ilmenti ppreżentati minn suġġetti tad-dejta relatati mal-ipproċessar 
tad-dejta personali tagħhom. Is-suġġett tad-dejta għandu jkun infurmat bir-riżultat tat-talba. 
Id-Direttiva tipprovdi wkoll id-dritt lil kull persuna għal rimedju ġudizzjarju għal kwalunkwe 
ksur tad-dritt tiegħu ta’ protezzjoni tad-dejta personali tiegħu. 

Skont id-Direttiva, il-komunikazzjoni mill-INPDAP ta’ Teramo lill-korpi msemmija hawn fuq 
hija attività ta’ pproċessar. Sabiex tiġi kkunsidrata leġittima, jeħtieġ li tkun konformi ma’ 
kwalunkwe mill-bażijiet legali elenkati fl-Artikolu 7 tad-Direttiva: 

 Is-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens tiegħu b'mod ċar, jew 

 L-ipproċessar ikun meħtieġ għall-konklużjoni ta’ kuntratt vinkolanti fuq is-suġġett tad-
dejta, jew 

 L-ipproċessar ikun meħtieġ biex titħares obbligazzjoni legali li s-suġġett tagħha jkun il-
kontrollur, jew 

 ikun meħtieġ li jiġu protetti l-interessi vitali tas-suġġett tad-data, jew  

 ikun meħtieġ biex isir ħidma fl-interess pubbliku jew fl-eżerċizzju ta’ awtorità uffiċjali, 
jew 

 ikun meħtieġ għall-finijiet ta’ l-interessi leġittimi li jkollu l-kontrollur jew il-parti terza 
jew il-partijiet li lilhom tkun żvelata id-dejta  sakemm l-interessi jew id-drittijiet u l-
libertajiet tas-suġġett tad-dejta ma jkunux injorati. Kundizzjonijiet simili japplikaw għal 
trasferimenti ta' dejta personali lejn pajjiż terz.

Fil-każ preżenti, l-iżvelar mill-INPDAP ta’ Teramo jista’ jkun meħtieġ jew biex ikun hemm 
qbil ma’ obbligu legali impost fuq dan il-korp jew għat-twettiq ta’ ħidma li titwettaq fl-
interess pubbliku mill-INPDAP. L-awtoritajiet nazzjonali, b’mod partikolari l-awtorità 
nazzjonali tal-protezzjoni tad-dejta (il-Garante per la Protezione dei Dati Personali), huma l-
awtoritajiet kompetenti biex jeżaminaw jekk dan l-iżvelar ta’ informazzjoni rrispettax il-liġi 
dwar il-protezzjoni tad-dejta u, jekk dan ma kienx il-każ, jieħdu miżuri xierqa biex jinfurzaw 
ir-rispett tal-liġi. Il-petizzjonant seta’ indirizza direttament l-ilment tiegħu lill-Garante 
Taljana, jew uża mezzi ġudizzjarji disponibbli taħt il-liġi Taljana biex jiżgura r-rispett tad-
dritt tiegħu għall-protezzjoni tad-dejta personali. 
Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Kummissjoni bħala gwardjan tat-Trattati (Artiklu 258 
tat-Trattat) is-sorveljanza u l-infurzar tal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-dejta taqa’ taħt 
il-kompetenza tal-awtoritajiet nazzjonali, b’mod partikolari l-awtoritajiet superviżorji tal-
protezzjoni tad-dejta. Il-Kummissjoni Ewropea mhix kompetenti biex tissorvelja l-legalità tal-
attivitajiet tal-ipproċessar tad-dejta minn korpi u organizzazzjonijiet u biex tinvestiga każi 
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possibbli ta’ nuqqas ta’ konformità, jew timponi penali.

Konklużjonijiet

Il-petizzjonant jista’ jkun jixtieq iressaq il-każ tiegħu quddiem l-awtorità superviżorja 
kompetenti tal-protezzjoni tad-dejta fl-Italja (Garante per la Protezione dei Dati Personali) 
sabiex jiżgura r-rispett tad-dritt tiegħu għall-protezzjoni ta’ dejta personali f’dan il-każ. Id-
dettalji ta’ kuntatt relevanti huma kif ġej: 

Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Montecitorio, 121

00186 Roma
Tel. +39 06 69677 1; Fax +39 06 69677 785

http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp
e-mail: garante@garanteprivacy.it

Jista’ wkoll jagħmel użu minn mezzi ġudizzjarji disponibbli taħt il-liġi Taljana sabiex jiżgura 
l-legalità tal-ipproċessar tad-dejta personali tiegħu f’dan il-każ partikolari.


