
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-MEP-Trainees@ep.europa.eu

• L-għan tal-ipproċessar tad-data huwa r-reklutaġġ tat-trainees tal-Membri, il-ġestjoni
amministrattiva tat-traineeship kif ukoll it-tmiem tat-traineeship.

• 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-affidabilità jew il-kondotta);

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

 data dwar paga, allowances u kontijiet bankarji;

 data dwar numri tat-telefon u komunikazzjonijiet;

 data dwar is-saħħa (għat-trainees li jitolbu arranġamenti ta' akkomodazzjoni
raġonevoli).

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

 il-Membru rilevanti;

 l-Unità tal-Missjonijiet;

 l-Unità tal-Prevenzjoni u l-Benesseri fuq il-Post tax-Xogħol;

 l-unità tar-Riżorsi Finanzjarji;

 l-Unità tal-Informatika;

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



 l-Unità tal-Assistenza Parlamentari u l-Ispejjeż Ġenerali tal-Membri;

 iċ-Ċentru tal-Akkreditament;

 l-Unità tat-Tagħlim u l-Iżvilupp;

 l-Unità tal-Kontabilità u t-Teżor;

 l-Unità tal-Awditjar Intern;

 is-Servizz Legali.

Għat-trainees li jitolbu akkomodazzjoni raġonevoli:

 il-Kumitat Konsultattiv dwar l-Akkomodazzjoni Raġonevoli;

 is-Servizz Mediku tal-Parlament Ewropew.

Meta jkun 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-kumpaniji tal-assigurazzjoni kontra l-inċidenti u tal-assigurazzjoni tas-saħħa
fir-rigward tad-dettalji ta' kuntatt tat-trainees.

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-MEP-
Trainees@ep.europa.eu

3) Bażi ġuridika

Il-bażi ġuridika għal dan l-ipproċessar tad-data hija magħmula mir-Regoli dwar it-trainees tal-
Membri tal-10 ta' Diċembru 2018 u R-REGOLAMENT (UE) 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, jiġifieri l-Artikoli 5.1.a dwar il-legalità tal-
ipproċessar, u l-Artikolu 10.2.b dwar l-ipproċessar ta' kategoriji speċjali ta' data.

4) Perjodu ta' żamma

Il-limiti ta' żmien li għalih tista' tinżamm l-informazzjoni huma dawn li ġejjin:

 sentejn għad-dokumentazzjoni meħtieġa għat-tfassil tal-ftehim tat-
traineeship;

 sentejn għal korrispondenza stampata u elettronika;



 ħames snin wara l-kwittanza għal data relatata ma' kwistjonijiet finanzjarji;

 għaxar snin għall-ftehim tat-traineeship minn tmiem l-għażla;

 għaxar snin għall-informazzjoni kollha maħżuna fil-portal tal-HRM.

Il-persuni kkonċernati jistgħu jressqu lment quddiem il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni
tad-Data (edps@edps.europa.eu) u jitolbu informazzjoni mingħand l-Uffiċjal tal-Protezzjoni
tad-Data tal-Parlament Ewropew (data-protection@ep.europa.eu).


