
 

 

 

DIKJARAZZJONI DWAR IL-PROTEZZJONI TAD-DATA 

 

Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) 2018/1725 japplikaw għall-ipproċessar ta' data 
personali mill-Parlament Ewropew. 

1) Data u destinatarji 

Skont l-Artikoli 15 u 16 tar-Regolament imsemmi hawn fuq, il-Parlament Ewropew irid 
jinforma lill-persuni kkonċernati b'dan li ġej: 

• Il-Parlament Ewropew qed jaġixxi bħala l-kontrollur, u l-entità responsabbli mill-
ipproċessar hija l-Unità tar-Reklutaġġ tat-Trainees, irrappreżentata mis-Sur Pasquale 
CIUFFREDA. 
 
Tista' tikkuntattja lill-kontrollur/entità fuq PERS-Studyvisit@ep.europa.eu 

 

• L-iskop tal-ipproċessar tad-data huwa l-ammissjoni taċ-ċittadini għal żjarat ta' studju 

fis-Segretarjat Ġenerali tal-Parlament Ewropew. 

 

• Il-kategoriji ta' data pproċessata għal dawn il-finijiet huma: 

 

  data li tintuża biex jiġu evalwati l-aspetti personali tal-persuna kkonċernata (il-

kapaċità, l-effiċjenza, l-affidabbiltà jew il-kondotta); 

  data fl-għamla ta' numri ta' identifikazzjoni personali; 

  data relatata ma' reati suspettati, reati, kundanni kriminali jew miżuri ta' sigurtà; 

  data dwar il-karriera; 

  data dwar numri tat-telefon u komunikazzjonijiet. 

 

• Id-destinatarji tad-data, fil-Parlament Ewropew, huma: 

 

 l-unitajiet tar-riżorsi umani tad-diversi Direttorati Ġenerali; 

 l-unitajiet responsabbli mill-assenjazzjoni tal-viżitaturi; 
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 l-unitajiet tal-IT tad-diversi Direttorati Ġenerali; 

 l-Unità tal-Assistenza għall-Utenti tad-DĠ ITEC; 

 l-Unità tat-Tagħlim u l-Iżvilupp; 

 iċ-Ċentru tal-Akkreditament; 

 l-Unità tal-Awditjar Intern; 

 is-Servizz Legali. 

Fejn applikabbli, id-destinatarji l-oħra tad-data fl-UE huma: 

 il-Qorti tal-Awdituri; 

 l-OLAF; 

 l-Ombudsman Ewropew. 

Id-destinatarji esterni tad-data fl-UE huma: 

 il-kumpanija tal-assigurazzjoni kontra l-inċidenti fir-rigward tad-dettalji ta' 

kuntatt tal-viżitaturi. 

2) Drittijiet tal-persuni kkonċernati 

Il-persuni kkonċernati jistgħu jeżerċitaw id-dritt li jiksbu aċċess għad-data tagħhom, 

jikkoreġuha jew iħassruha billi jibagħtu talba lill-kontrollur b'email fuq: PERS-

Studyvisit@ep.europa.eu  

Id-data relatata mal-kriterji ta' ammissibbiltà ma tkunx tista' tinbidel ladarba jagħlaq iż-żmien 

għat-tressiq tal-applikazzjonijiet. 

3) Bażi ġuridika 

Il-bażi ġuridika għal dan l-ipproċessar hija magħmula mir-regoli interni dwar iż-żjarat ta' studju 

fis-Segretarjat Ġenerali tal-Parlament Ewropew u r-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament 

Ewropew u tat-23 ta' Ottubru 2018, speċifikament l-Artikolu 5(1)(a) (Legalità tal-ipproċessar).  

4) Perjodu ta' żamma tad-data 

Il-limitu ta' żmien li għalih tista' tinżamm l-informazzjoni huwa kif ġej: 

 sentejn mit-tmiem taż-żjara ta' studju għal korrispondenza stampata u elettronika; 

 sentejn għad-dokumentazzjoni meħtieġa għall-produzzjoni tal-ittra ta' ammissjoni; 
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 għaxar snin għall-ittra ta' ammissjoni minn tmiem l-għażla. 

Għandek id-dritt tressaq ilment quddiem il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data 

(edps@edps.europa.eu) u titlob informazzjoni mill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-

Parlament Ewropew (data-protection@ep.europa.eu). 
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