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Suġġett: Petizzjoni 1325/2011, imressqa minn Pasquale Rodà, ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar vjolazzjoni tal-privatezza ta’ data personali fir-rekords tal-
Kmamar tal-Kummerċ Taljani

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjoni tissottolinja li hija prattika normali għall-banek Taljani li jikkonsultaw ir-rekords 
pubbliċi tal-Kamra tal-Kummerċ, sabiex jiddeċiedu jekk jagħtux self lil ċittadini privati jew 
kumpaniji. F’każ li fir-rekords tal-Kmamar tal-Kummerċ jirriżulta involviment potenzjali ta’ 
dawn il-partijiet f’fallimenti ta’ kumpaniji, is-self jiġi miċħud sistematikament.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-21 ta’ Marzu 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Awwissu 2012.

Il-petizzjonant jenfasizza d-diffikultajiet tiegħu biex jikseb self ipotekarju mill-banek Taljani 
peress li fir-reġistru ta’ Kamra tal-Kummerċ hemm irreġistrat li hu kien involut fi proċeduri 
ta' falliment fl-2004. Il-petizzjonant jindika li, sabiex jiddeċiedu jekk jagħtux self, il-banek 
Taljani sistematikament jikkonsultaw ir-rekords pubbliċi tal-Kmamar tal-Kummerċ Taljani. 
Kemm-il darba l-isem tal-klijent ikun jidher f'dan ir-reġistru fejn ikun indikat li kien involut 
f'falliment, il-banek sistematikament jirrifjutaw is-self abbażi ta' dan. Il-petizzjonant jallega li 
l-Kmamar tal-Kummerċ mhumiex konformi mal-liġi Taljana peress li għadhom jirreġistraw u 
jikxfu l-informazzjoni minkejja deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali li tiddikjara għadd ta' 
dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali tal-insolvenza bħala mhux kostituzzjonali. L-iproċessar ta' 
din l-informazzjoni jikser ukoll id-dritt għall-privatezza u l-protezzjoni tad-data personali. 
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Id-Direttiva dwar il-Protezzjoni tad-Data 95/46/KE 1 tistabbilixxi l-qafas legali għall-
ipproċessar tad-data personali fl-Istati Membri kollha. Tispeċifika l-prinċipji li attività ta' 
pproċessar trid tkun konformi magħhom sabiex tkun legali. L-attività ta' pproċessar trid tkun 
ġusta u legali, għal skopijiet leġittimi, speċifiċi u espliċiti, filwaqt li d-data pproċessata trid 
tkun adegwata, rilevanti, eżatta u mhux eċċessiva u trid tinżammaġġornata, u trid tkun 
ipproċessata għal tul ta żmien li ma jkunx aktar minn dak li hu neċessarju2. L-ipproċessar 
jirrikjedi bazi leġittima minn dawk elenkati fl-Artikolu 7. Id-Direttiva tistabbilixxi wkoll id-
drittijiet tal-individwi li d-data personali tagħhom tiġi pproċessata sabiex ikun żgurat id-dritt 
fundamentali għall-protezzjoni tad-data personali – b'mod partikolari, id-dritt li l-individwu 
jiġi infurmati dwar operazzjoni tal-ipproċessar, id-dritt għall-aċċess għad-data personali 
tiegħu u d-dritt li jirretifika, jikkanċella jew iwaqqaf data mhux koretta jew data pproċessata 
b'mod illegali, jew id-dritt għal kumpens għal danni mġarrba b'riżultat tal-ipproċessar illegali. 
Id-Direttiva trid tkun implimentata fil-liġi nazzjonali mill-Istati Membri. L-Istati Membri 
għandhom ukoll jistabbilixxu awtoritajiet pubbliċi indipendenti (awtoritajiet tal-protezzjoni 
tad-data) li jkunu kompetenti għall-monitoraġġ fi ħdan it-territorji rispettivi tagħhom tar-
rispett tad-dispożizzjonijiet adottati mill-Istati Membri biex jimplimentaw id-Direttiva. L-
Awtoritajiet tal-Protezzjoni tad-Data għandhom ukoll is-setgħa li jilqgħu lmenti mressqa mis-
suġġetti tad-data relatati mal-ipproċessar tad-data personali tagħhom. Is-suġġett tad-data 
għandu jkun infurmat bl-eżitu tat-talba. Id-Direttiva tipprovdi wkoll id-dritt ta' kull persuna 
għal rimedju ġudizzjarju għal kwalunkwe ksur tad-dritt tagħha ta’ protezzjoni tad-data 
personali tagħha. 
Fil-każ preżenti, it-talbiet tal-petizzjonant għal self ipotekarju probabbilment ġew irrifjutati 
mill-banek peress li dawn ikkonsultaw ir-reġistru pubbliku tal-Kamra tal-Kummerċ, li jinkludi 
informazzjoni dwar persuni involuti fi proċedimenti ta' insolvenza, minkejja d-deċiżjoni tal-
2008 tal-Qorti Kostituzzjonali Taljana li ssegwi d-deċiżjoni tal-QEDB tat-23 ta' Marzu 20063

u tiddikkjara bla effett id-dispożizzjonijiet tal-att nazzjonali dwar l-insolvenza (li jistipula li l-
inkapaċità personali tal-individwi involuti fi proċedimenti ta' insolvenza tibqa' valida wara l-
għeluq tal-proċedimenti) peress li jkunu qed jiksru l-Artikolu 8 tal-KEDB. 

Il-liġi Taljana dwar il-protezzjoni tad-data tapplika għall-Kmamar tal-Kummerċ tal-Italja u 
għall-istituzzjonijiet ta' kreditu Taljani4. Kif indikat hawn fuq, l-attivitajiet ta' pproċessar 
jeħtieġu bażi legali minn dawk stipulati fil-liġi nazzjonali li timplimenta l-Artikolu 7 tad-
Direttiva 95/46/KE. Barra minn hekk, id-data personali pproċessata trid tkun eżatta, adegwata 
u aġġornata. Il-banek iridu jipprovdu wkoll l-informazzjoni meħtieġa skont l-Arikolu 10 tad-
Direttiva lis-suġġett tad-data. 

L-awtorità Taljana tal-protezzjoni tad-data (Garante per la Protezione dei Dati Personali) 
ippubblikat għadd ta' deċiżjonijiet dwar l-ipproċessar tad-data personali għall-iskop tal-
valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja tal-klijenti, kif ukoll dwar l-ipproċessar tad-data 

                                               
1 Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24.10.1995 dwar il-protezzjoni tal-
individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data, ĠU L 281 tat-
23.11.1995, p. 31.
2 Id-Direttiva 95/46/KE, l-Artikolu 6. 
3 Każ 77962, Vitiello c. l-Italja. 
4 Codice in Materia di protezione dei dati personali. 
http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp?folderpath=Normativa%2FItaliana%
2FIl+Codice+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali. 
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personali għall-iskop tal-provvediment ta’ informazzjoni kummerċjali. 
L-awtoritajiet nazzjonali, partikolarment l-awtorità nazzjonali tal-protezzjoni tad-data 
(Garante per la Protezione dei Dati Personali), huma l-awtoritajiet kompetenti biex jeżaminaw 
il-leġittimità tal-ipproċessar tal-informazzjoni relatata mal-petizzjonant, minkejja d-deċiżjoni 
tal-Qorti Kostituzzjonali, mill-Kamra tal-Kummerċ jew minn kwalunkwe organizzazzjoni 
oħra, bħal banek jew kumpaniji, li jipprovdu informazzjoni kummerċjali. Dawn għandhom is-
setgħa li jieħdu l-miżuri xierqa biex jinfurzaw ir-rispett tal-liġi nazzjonali dwar il-protezzjoni 
tad-data. 

Il-petizzjonant seta' jindirizza l-ilment tiegħu direttament lill-Garante Taljan, jew jagħmel użu 
mill-mezzi ġudizzjarji disponibbli skont il-liġi Taljana biex jiżgura r-rispett tad-dritt tiegħu 
għall-protezzjoni tad-data personali. 
Bla ħsara għas-setgħat tal-Kummissjoni bħala gwardjan tat-Trattati (l-Artiklu 258 tat-Trattat) 
is-sorveljanza u l-infurzar tal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data fl-Istati Membri taqa’ 
taħt il-kompetenza tal-awtoritajiet nazzjonali, b’mod partikolari l-awtoritajiet superviżorji tal-
protezzjoni tad-data. Il-Kummissjoni Ewropea mhijiex kompetenti biex tissorvelja l-
leġittimità tal-attivitajiet tal-ipproċessar tad-data minn korpi u organizzazzjonijiet u biex 
tinvestiga każijiet possibbli ta’ nuqqas ta’ konformità, jew biex timponi pieni.

Il-petizzjonant jista' jressaq il-każ tiegħu lill-awtorità superviżorja tal-protezzjoni tad-data 
kompetenti fl-Italja (Garante per la Protezione dei Dati Personali) sabiex jiżgura r-rispett tad-
dritt tiegħu għall-protezzjoni tad-data 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

posta elettronika: garante@garanteprivacy.it

Jista’ juża wkoll mezzi ġudizzjarji disponibbli skont il-liġi Taljana sabiex jiżgura l-leġittimità 
tal-ipproċessar tad-data personali tiegħu f’dan il-każ partikolari.


