Stqarrija ta' Privatezza
L-Artikolu 15 tar-Regolament 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal21 ta' Novembru 2018 japplika għall-ipproċessar ta' data personali imwettaq mill-Parlament
Ewropew
1) Min jipproċessa d-data personali tiegħek?
Il-kontrollur huwa l-Parlament Ewropew;
Direttorat Ġenerali għall-Presidenza
Direttorat għas-Seduta Plenarja
Email: Sessions@europarl.europa.eu
2) X'inhuwa l-għan tal-ipproċessar tad-data personali tiegħek?
 L-għan huwa li tingħata risposta għall-mistoqsijiet relatati mas-seduta plenarja
tal-Parlament Ewropew.
3) X'data personali tiġi pproċessata?
 Kunjom
 L-isem
 Email
4) Kif se tiġi pproċessata d-data personali tiegħek?
 L-email tiegħek jintuża biss biex tingħata risposta għall-mistoqsija tiegħek dwar isseduta plenarja tal-Parlament Ewropew.
5) Liema hija l-bażi legali għall-ipproċessar?
 Il-bażi legali għall-ipproċessar hija:
 Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat23 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 ilmoviment liberu ta' tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni
Nru 1247/2002/KE.
 Id-Deċiżjoni tal-Bureau tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' Ġunju 2005 li tadotta rregoli implimentattivi relatati mar-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' individwi rigward l-ipproċessar ta' data
personali mill-istituzzjonijiet u entitajiet tal-Komunità u dwar il-moviment ħieles ta'
data bħal din.
6) Għal kemm żmien se tinħażen id-data personali tiegħek?
 It-talba tiegħek tasal u tinħażen f'format ta' email. Id-data tinħażen għal 90 jum
qabel ma titħassar awtomatikament.

7) Id-data personali tiegħek se tiġi kondiviża? Min huma r-riċevituri tad-data personali
tiegħek?
 Id-data personali tiegħek ma tiġix kondiviża jekk il-mistoqsija tiegħek tikkonċerna
s-seduta plenarja. Ir-risposta tingħata mid-Direttorat għas-Seduta Plenarja.
 Jekk id-Direttorat għas-Seduta Plenarja ma jkollux kompetenza biex iwieġeb għallmistoqsija tiegħek, din tista' tiġi trażmessa wkoll lis-servizz kompetenti talParlament Ewropew.

8) Se jkun hemm trasferiment tad-data personali tiegħek barra mill-Parlament Ewropew
lil pajjiżi tal-UE jew lil pajjiżi mhux tal-UE?
 Le, mhu se jsir l-ebda trasferiment tad-data personali tiegħek barra mill-Parlament
Ewropew.
9) Xi drittijiet għandek?
 Dritt ta' aċċess għad-data personali tiegħek
 Dritt ta' rettifika
 Dritt ta' tħassir
 Dritt ta' restrizzjoni tal-ipproċessar
 Dritt li tikkuntattja lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data tal-Parlament Ewropew fuq dataprotection@europarl.europa.eu
 Dritt li tressaq ilment quddiem il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data fuq
edps@edps.europa.eu

