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Avviż dwar il-Protezzjoni tad-Data

Din hija dikjarazzjoni ġenerika dwar il-privatezza għall-ipproċessar tad-data personali
relatata mal-ġestjoni tal-proċeduri tal-għoti għall-akkwist, għotjiet u l-għażla ta' esperti
u l-ġestjoni tal-eżekuzzjoni tal-kuntratti (akkwist u esperti) u l-implimentazzjoni tal-
ftehimiet (għotjiet).

Operazzjoni ta' ipproċessar: Il-ġestjoni tal-proċeduri tal-għoti għall-akkwist, għotjiet u l-
għażla ta' esperti u l-ġestjoni tal-eżekuzzjoni tal-kuntratti (akkwist u esperti) u l-
implimentazzjoni tal-ftehimiet (għotjiet).

Kontrollur tad-data: Il-Parlament Ewropew, b'mod aktar speċifiku l-entità msemmija  fl-avviż
fil-Ġurnal Uffiċjali, fl-istedina għall-parteċipazzjoni jew fl-istedina għall-preżentazzjoni tal-offerti
relatata mal-proċedura tal-għoti, il-kuntratt jew il-ftehim.

Werrej:
1. Introduzzjoni
2. L-għan tal-operazzjoni ta' ipproċessar:
3. Fuq liema bażi(jiet) ġuridika/ġuridiċi nipproċessaw id-data personali tiegħek?
4. Liema data personali niġbru u nkomplu nipproċessaw?
5. Kemm indumu naħżnuha d-data personali tiegħek?
6. Kif nipproteġu u nissalvagwardjaw id-data personali tiegħek?
7. Min għandu aċċess għad-data personali tiegħek u lil min tiġi żvelata?
8. X'inhuma d-drittijiet tiegħek u kif tista' teżerċithom?
9. Informazzjoni ta' kuntatt
10. Fejn tista' ssib informazzjoni aktar dettaljata?

1. Introduzzjoni

Il-Parlament Ewropew huwa impenjat li jipproteġi d-data personali tiegħek u li jirrispetta l-
privatezza tiegħek. Id-data personali tiegħek hija pproċessata skont ir-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.

Din l-istqarrija ta' privatezza tispjega r-raġuni għall-ipproċessar tad-data personali tiegħek, il-
mod kif niġbru, nittrattaw u niżguraw il-protezzjoni tad-data personali kollha pprovduta, kif dik
l-informazzjoni tintuża u liema drittijiet għandek fir-rigward tad-data personali tiegħek.
Tispeċifika wkoll id-dettalji ta' kuntatt tal-Kontrollur tad-Data responsabbli li miegħu tista'
teżerċita d-drittijiet tiegħek, l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data u l-Kontrollur Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Data.

Din hija dikjarazzjoni ġenerika dwar il-privatezza għall-operazzjoni ta' ipproċessar relatata
"mal-ġestjoni tal-proċeduri tal-għoti għall-akkwist, għotjiet u l-għażla ta' esperti u l-ġestjoni tal-
eżekuzzjoni tal-kuntratti (akkwist u esperti) u l-implimentazzjoni tal-ftehimiet (għotjiet)"
imwettqa mill-Parlament skont kif ippreżentat hawn taħt.

2. L-għan tal-operazzjoni ta' ipproċessar:

L-ipproċessar tad-data personali mill-Parlament Ewropew huwa meħtieġ b'relazzjoni mal-
ġestjoni tal-proċeduri tal-għoti (akkwist, għotjiet, esperti) u l-ġestjoni tal-eżekuzzjoni tal-
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kuntratti (akkwist, esperti) u l-ftehimiet ta' implimentazzjoni (għotjiet) konklużi matul il-
proċeduri. Dawn l-operazzjonijiet ta' proċessar jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Parlament
Ewropew bħala l-Kontrollur, fir-rigward tal-ġbir u l-ipproċessar tad-data personali.

Is-suġġett tad-data huwa obbligat li jipprovdi data personali biex jieħu sehem fil-proċedura
korrispondenti, l-Artikolu 15(2)(e) tar-Regolament (UE) 2018/1725.

Id-data personali tiegħek mhija se tintuża għal ebda proċess deċizjonali awtomatizzat inkluż
it-tfassil ta' profili.

Jekk inti soġġett tad-data esterni, malli l-Parlament jirċievi l-informazzjoni relatata mal-
proċedura tal-għoti, kuntratt jew ftehim (eżempju d-dokument ta' applikazzjoni,
komunikazzjoni) mingħandek, id-data personali tista' tinġabar u tiġi pproċessata mis-servizzi
tal-Parlament għal skopijiet tal-ġestjoni tal-proċedura, kuntratt jew ftehim.

Jekk inti soġġett tad-data intern, id-data personali tista' tinġabar u tiġi pproċessata mis-servizzi
tal-Parlament bħala parti mill-użu tiegħek stess tal-għodda tal-informatika eSubmission tal-
istituzzjoni li jippermettu l-ġestjoni tal-proċeduri tal-għoti, l-eżekuzzjoni tal-kuntratti (akkwist,
esperti) u l-implimentazzjoni tal-ftehimiet (għotjiet).

3. Fuq liema bażi(jiet) ġuridika/ġuridiċi nipproċessaw id-data personali tiegħek?

L-operazzjonijiet ta' pproċessar tad-data personali mwettqa fi ħdan il-qafas tal-akkwist, l-
għotjiet u l-għażla ta' esperti u l-ġestjoni tal-eżekuzzjoni tal-kuntratti u l-implimentazzjoni tal-
ftehimiet huma meħtieġa u legali fis-senstal-Artikolu 5(1)(a), (b) u (c) tar-
Regolament (UE) 2018/1725:

 l-ipproċessar ikun meħtieġ għat-twettiq ta' kompitu li jsir fl-interess pubbliku jew fl-
eżerċitar ta' awtorità uffiċjali mogħtija lill-istituzzjoni jew lill-korp tal-Unjoni;

 l-ipproċessar ikun meħtieġ għall-konformità ma' obbligu legali li għalih huwa soġġett
il-Kontrollur;

 l-ipproċessar ikun meħtieġ għall-eżekuzzjoni ta' kuntratt li għalih is-suġġett tad-data
huwa parti jew sabiex jittieħdu passi fuq talba tas-suġġett tad-data qabel ma tidħol
f'kuntratt;

Il-bażi ġuridiku għall-operazzjonijiet tal-ipproċessar dwar id-data personali huwa r-Regolament
Finanzjarju1, b'mod partikolari:

 L-Artikoli 33 u 36 għall-prinċipji ta' ġestjoni u prestazzjoni finanzjarja tajba,
 L-Artikoli 160 sa 179 għall-proċeduri ta' akkwist,
 L-Artikoli 180 sa 200 għall-applikazzjonijiet għal għotjiet,
 L-Artikoli 237 sa 238 għall-għażla ta' esperti.

4. Liema data personali niġbru u nkomplu nipproċessaw?

Is-soġġetti tad-data esterni jipprovdu data personali meta:
 jipparteċipaw fi proċedura tal-għoti għall-akkwist, għotjiet jew l-għażla ta' esperti; kif

ukoll
 jeżegwixxu kuntratt (għoti, esperti) jew jimplimentaw ftehim (għotja) li jkun

ingħatalhom.

1 Ir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018
dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.
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Is-soġġetti tad-data interni jipprovdu data personali meta:
 jiġġestixxu proċedura tal-għotjiet relatata ma' akkwist, għotjiet jew l-għażla ta' esperti;
 jiġġestixxu l-eżekuzzjoni ta' kuntratt (akkwist, esperti) jew l-implimentazzjoni ta' ftehim

(għotja);
 jiżviluppaw, iżommu jew jappoġġjaw l-użu ta' sistemi tal-informatika eSubmission tal-

istituzzjoni li jintużaw għall-iskopijiet imsemmija hawn fuq bħala parti mill-proċessi
operattivi; kif ukoll

 aċċess għal sistemi ta' informatika eProcurement tal-istituzzjoni għall-iskopijiet ta'
akkwist permezz ta' proċedura ta' akkwist jew kuntratt, jew għat-twettiq ta' kompitu ta'
monitoraġġ, awditju jew spezzjoni fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni Ewropea.

Kategoriji ta' data personali

Data differenti tista' tiġi pproċessata skont jekk is-suġġett tad-data huwiex estern jew intern
għall-Parlament, inkluż:

Soġġett tad-data estern għall-Parlament:

 data ta' identifikazzjoni: isem, kunjom, numru tal-passaport, numru tal-identità, indirizz
IP; funzjoni;

 dettalji ta' kuntatt (indirizz e-mail, numru tat-telefown tan-negozju, numru tal-mowbajl,
numru tal-faks, indirizz, isem il-kumpanija u dipartiment, pajjiż ta' residenza, indirizz
tal-internet);

 ċertifikati tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, estratti minn rapporti ġudizzjarji;
 data finanzjarja; referenza tal-kont tal-bank (IBAN u kodiċi BIC), numru tal-VAT;
 informazzjoni għall-evalwazzjoni tal-kriterji tal-għażla jew tal-kriterji tal-eliġibbiltà:

għarfien, kompiti tekniċi u lingwistiċi, sfond edukattiv, esperjenza professjonali inklużi
d-dettalji dwar l-impjieg attwali u fil-passat;

 Dikjarazzjoni fuq l-unur jew ekwivalenti fir-rigward tal-kriterji ta' esklużjoni, il-kriterji tal-
għażla u/jew il-kriterji tal-eliġibbiltà; kif ukoll

 Data relatata mas-sistema: login name u password tas-Servizz ta' Awtentikazzjoni tal-
Kummissjoni Ewropea (EU Login), (maħżun biss f'EU Login), data dwar is-sigurtà/log
files (għar-rekords tal-awditjar).

Soġġett tad-data intern għall-Parlament:

 data ta' identifikazzjoni: isem, kunjom, indirizz tal-e-mail, indirizz tal-IP;
 data organizzattiva; organizzazzjoni, direttorat, unità eċċ.;
 data proċedurali; Awtorità Kontraenti;
 kompiti u rwoli; kif ukoll
 Data relatata mas-sistema: login name u password tas-Servizz ta' Awtentikazzjoni tal-

Kummissjoni Ewropea (EU Login), (maħżun biss f'EU Login), data dwar is-sigurtà/log
files (għar-rekords tal-awditjar).

5. Kemm indumu naħżnuha d-data tiegħek?

Id-data personali tiegħek tinħażen għal mill-inqas ħames snin mid-data meta l-Parlament
Ewropew jagħti l-kwittanza għas-sena finanzjarja marbuta mad-dokumenti. Id-data personali
titħassar wara li jiskadi dan il-perjodu ta' żamma. Id-data personali tista' tintuża għal skopijiet
statistiċi, f'liema każ tkun totalment anonimizzata.

Minkejja l-perjodu ta' żamma indikat hawn fuq, wieħed għandu jinnota li:
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 Bħala parti mill-prattiki ġenerali tal-ġestjoni ta' dokumenti tiegħu, fajl tal-Parlament
Ewropew relatat ma' proċedura, kuntratt jew ftehim tal-għoti u li jinkludi data jista'
jintagħżel jew jifforma parti minn kampjun fl-aħħar tal-perjodu ta' żamma u b'riżultat ta'
dan xi wħud mid-data jistgħu jinżammu fl-Arkivji Storiċi tal-Parlament;

 kull żamma ta' data tista' tiġi estiża temporanjament jekk il-kompitu ta' monitoraġġ,
awditu jew spezzjoni fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni Ewropea (eż. awditi interni, il-
Bord dwar l-Irregolaritajiet Finanzjarji msemmi fl-Artikolu 93 tar-Regolament
Finanzjarju, il-Bord tal-Esklużjoni msemmi fl-Artikolu 143 tar-Regolament Finanzjarju,
l-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi – OLAF) jkun għadu għaddej; kif ukoll

 kull azzjoni mwettqa fis-sistemi tal-informatika eSubmission tal-istituzzjoni mis-soġġetti
tad-data bil-EU login tagħhom, tiġi rreġistrata mingħajr ma jiġi identifikat perjodu ta'
żamma sabiex ikunu permessi mistoqsijiet dwar kwistjonijiet finanzjarji, kuntrattwali u
kontabilistiċi kif ukoll għall-iskopijiet ta' rekords tal-awditjar.

6. Kif nipproteġu u nissalvagwardjaw id-data personali tiegħek?

Meta d-data tkun b'format elettroniku, din tinħażen fuq is-servers tal-Parlament Ewropew. Ir-
rekwiżiti tas-sigurtà jiżguraw li l-persuni maħtura biss ikollhom il-possibilità li jaċċessaw għad-
data miżmuma għall-iskopijiet tat-twettiq tal-operazzjonijiet tal-ipproċessar.

Meta d-data tinżamm b'format bil-miktub, din tinħażen fil-bini tas-servizzi kompetenti tal-
Parlament Ewropew. Aċċess għall-bini u ġewwa fih huwa kkontrollat.

7. Min għandu aċċess għad-data tiegħek u lil min tiġi żvelata?

Għall-iskopijiet dettaljati hawn fuq, aċċess għad-data personali tiegħek jingħata lill-persuni li
ġejjin, mingħajr preġudizzju għat-trażmissjoni possibbli lill-korpi inkarigati mill-kompiti ta'
monitoraġġ jew spezzjoni f'konformità mad-Dritt tal-Unjoni Ewropea:

 membri tal-persunal tal-Parlament u fil-każ ta' proċeduri interistituzzjonali saħansitra
membri tal-persunal ta' istituzzjonijiet, aġenziji u korpi oħra involuti kif ukoll esperti
esterni jew kuntratturi li jaħdmu f'isem il-Parlament għall-iskopijiet ta':

1) ġestjoni ta' proċeduri tal-għoti għall-akkwist, għotjiet u għażla ta' esperti;
2) ġestjoni tal-eżekuzzjoni ta' (akkwist u esperti) kuntratti u l-implimentazzjoni ta'

ftehimiet tal-għotjiet;
3) żvilupp, żamma u appoġġ fl-użu tas-sistemi tal-informatika eSubmission tal-

istituzzjoni.
 għal kuntratti mogħtija bħala parti minn proċedura ta' akkwist, il-persunal tal-Parlament

li jista' juża l-kuntratt jew jista' juża l-informazzjoni (eskluża d-data personali) relatata
mal-kuntratt għall-iskop uniku ta' proċeduri ta' akkwist futuri;

 korpi inkarigati minn kompiti ta' monitoraġġ, awditu u spezzjoni fl-applikazzjoni tad-dritt
tal-Unjoni Ewropea;

 membri tal-pubbliku li jirċievu data tal-kuntratturi jew tal-benefiċjarji li tiġi ppubblikata
skont ir-Regolament Finanzjarju, b'mod partikolari l-Artikoli 38(2) u 163. Id-data tiġi
ppubblikata fuq il-websajt applikabbli tal-Parlament Ewropew. Għal aktar informazzjoni
dwar id-disponibbiltà ta' dan ir-reġistru, ara dak li hemm imniżżel fir- Reġistru tal-Uffiċjal
tal-Protezzjoni tad-Data

Fil-kuntest tal-kontrolli finanzjarji interni, ir-riċevituri tad-data personali jistgħu jqabblu d-data
ma' kwalunkwe informazzjoni disponibbli minn sorsi pubbliċi, anki fuq il-midja soċjali.
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8. X'inhuma d-drittijiet tiegħek u kif tista' teżerċithom?

Għandek drittijiet speċifiċi bħala "soġġett tad-data" skont il-Kapitolu III (l-Artikoli 14 sa 25) tar-
Regolament (UE) 2018/1725, b'mod partikolari d-dritt għall-aċċess, ir-rettifika jew it-tħassir
tad-data personali tiegħek u d-dritt għar-restrizzjoni tal-ipproċessar tad-data personali tiegħek.

Għandek id-dritt li toġġezzjona għall-ipproċċessar tad-data personali tiegħek li twettaq b'mod
legali abbażi tas-sitwazzjoni partikolari tiegħek.

Attenzjoni speċjali għandha tingħata għall-konsegwenzi ta' rikjesta għat-tħassir, minħabba li
din tista' twassal għat-tibdil tat-termini tal-offerta u għal rifjut skont l-Artikoli 151 u 141 tar-
Regolament Finanzjarju.

Tista' teżerċita d-drittijiet tiegħek billi tikkuntattja lill-Kontrollur tad-Data, jew, f'każ ta' kunflitt,
lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data. Jekk ikun meħtieġ, tista' tindirizza wkoll lill-Kontrollur
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. Id-dettalji ta' kuntatt tagħhom jingħataw fl-Intestatura 9
hawn taħt.

9. Informazzjoni ta' kuntatt

- Il-Kontrollur tad-data

Jekk inti trid tagħmel użu minn drittijietek fil-qafas tar-Regolament (UE) 2018/1725, jew jekk
għandek xi kummenti, mistoqsijiet jew tħassib, jew jekk tixtieq tilmenta dwar il-ġbir u l-użu tad-
data personali tiegħek, jekk jogħġbok toqgħodx lura milli tikkuntattja lill-Kontrollur tad-Data billi
tuża l-informazzjoni ta' kuntatt imsemmija pereżempju f'avviż fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni
Ewropea, fi stedina għall-parteċipazzjoni jew stedina għall-offerti li għandhom x'jaqsmu mal-
proċedura ta' għoti, kuntratt jew ftehim u billi b'mod espliċitu tispeċifika t-talba tiegħek.

- L-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-Parlament Ewropew

F'każ li jkollhom mistoqsijiet dwar l-ipproċessar tad-data personali, is-suġġetti tad-data jistgħu
jikkuntattjaw lill-kontrollur. Jistgħu wkoll jikkuntattjaw lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-
Parlament Ewropew fir-rigward ta' kwistjonijiet relatati mal-ipproċessar tad-data personali
tagħhom fil-qafas tar-Regolament UE (2018/1725) f'dan l-indirizz: Parlement européen,
KAD 06A001 Plateau du Kirchberg, L-2929 Luxembourg, tel.: +352 4300 23595, e-mail: data-
protection@ep.europa.eu.

- Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (EDPS):
Jekk inti taħseb li seħħ ksur ta' drittijietek fil-qafas tar-Regolament (UE) 2018/1725 meta l-
Kontrollur tad-Data pproċessa d-data personali tiegħek, għandek id-dritt li tilmenta mal-
Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data fuq dan l-indirizz edps@edps.europa.eu. Rue
Wiertz 60, B-1047 Brussell, tel.: +32 2 2831900, email: edps@edps.europa.eu.


