
Is-Servizz ta' Assistenza tal-Europarl 
Stqarrija ta' privatezza 

 
L-Artikoli 15 u 16 tar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Ottubru 2018 japplikaw għall-ipproċessar ta' data personali li jsir mill-Parlament 
Ewropew. 

 
1) Min jipproċessa d-data personali tiegħek? 

• Il-Parlament Ewropew jaġixxi bħala l-kontrollur1. L-entità responsabbli mill-
ipproċessar hija l-Unità tal-Webmaster tad-Direttorat Ġenerali għall-
Komunikazzjoni, irrappreżentata mill-Kap tal-Unità. 

• Tista' tikkuntattja lill-Kontrollur/Entità permezz tal-kaxxa postali funzjonali li ġejja: 
webmaster@europarl.europa.eu. 
 
 

2) X'inhuwa l-għan tal-ipproċessar tad-data personali tiegħek? 
• Id-data personali tiegħek se tiġi pproċessata sabiex titwieġeb it-talba li inti 

indirizzajt lis-Servizz ta' Assistenza. 
 
 

3) Liema hija l-bażi ġuridika għall-ipproċessar? 
• L-ipproċessar huwa meħtieġ għat-twettiq ta' kompiti fl-interess pubbliku attribwiti 

mil-leġiżlazzjoni tal-UE jew tal-Istati Membri (l-Artikolu 5(1)(a) tar-Regolament 
(UE) 2018/1725). 
 
 

4) Liema data personali tiġi pproċessata? 
• Id-data personali li tiġi pproċessata hija din li ġejja: 

 il-kunjom 
 l-isem 
 l-indirizz email 
 il-lingwa uffiċjali tal-UE li biha kkuntattjajt lis-Servizz ta' Assistenza 
 il-kontenut tal-messaġġ (inklużi kwalunkwe hemża bħal ma huma immaġnijiet 

jew dokumenti) 
• Tista' tintalab data addizzjonali jekk tkun meħtieġa, bħal indirizzi IP u numri tat-

telefown. 
 

                                                           
1 Kontrollur huwa l-awtorità pubblika, l-aġenzija jew korp ieħor li, waħdu jew flimkien ma' oħrajn, jiddetermina 
l-finijiet u l-mezzi tal-ipproċessar tad-data personali. Il-kontrollur huwa rappreżentat mill-kap tal-entità. 
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5) Kif se tiġi pproċessata d-data personali tiegħek? 
• Is-Servizz ta' Assistenza tal-Europarl huwa l-punt ta' kuntatt ċentrali għall-persuni 

esterni li jixtiequ jesprimu kwistjoni relatata ma' waħda mis-siti web tal-Parlament 
Ewropew u għall-kollegi interni li jeħtieġu appoġġ f'waħda mis-Sistemi ta' Ġestjoni 
tal-Kontenut (CMs) żviluppati mill-Unità tal-Webmaster tad-Direttorat Ġenerali 
għall-Komunikazzjoni.  

• Il-kuntatti jsiru jew permezz tal-formola pubblika disponibbli fl-URL li ġej 
(https://www.europarl.europa.eu/forms/en/webmaster-contact) jew 
direttament permezz tal-posta elettronika, peress li l-indirizz tal-email huwa 
disponibbli wkoll fuq is-siti web tal-europarl.  

• L-individwi li jikkuntattjaw lis-Servizz ta' Assistenza ma jiġux traċċati jew evalwati. 
Madankollu, it-talbiet ta' intervent (ticket) korrispondenti tagħhom jistgħu jiġu 
kkategorizzati sabiex jittejjeb it-trattament tagħhom u jitnaqqas ir-riskju ta' 
duplikati jew id-dewmien.  

• Il-proċedura applikata mis-Servizz ta' Assistenza għal kwalunkwe talba hija din li 
ġejja: 

 L-utent jibgħat talba lis-Servizz ta' Assistenza bl-email jew billi juża l-
formola ta' kuntatt disponibbli fil-paġna ta' Kuntatt tas-siti web tal-
Europarl. F'każ li tintuża l-formola ta' kuntatt, it-talba tasal għand is-Servizz 
ta' Assistenza bl-email.  

 Din it-talba tista' tkun inċident, problema jew talba għal bidla jew għal 
informazzjoni. 

 L-utent fit-talba tiegħu jniżżel l-informazzjoni kollha li tista' tgħin fir-
riżoluzzjoni tal-każ tiegħu. Dan jimplika l-forniment ta' xi data personali 
(dettaljata aktar), iżda jista' jinkludi wkoll informazzjoni addizzjonali bħal 
ritratti tal-iskrin jew fajls mehmuża.  

 Is-Servizz ta' Assistenza jirreġistra t-talba f'sistema ta' ħruġ ta' tickets, u 
wara din tista' tiġi segwita, imwieġba jew riżolta b'mod xieraq. 

 Waqt li jkun qed jittratta t-talba, is-Servizz ta' Assistenza jista' jikkuntattja 
lill-utent għal kwalunkwe informazzjoni oħra meħtieġa. Għall-utenti 
interni, dan il-kuntatt isir awtomatikament permezz tal-email korporattiva 
jew tat-telefown tal-utent. L-utenti esterni jiġu kkuntattjati permezz tal-
indirizz tal-email ipprovdut fil-formola ta' kuntatt jew billi jiġu mwieġba fuq 
l-indirizz tal-email minn fejn l-utent ikun bagħat it-talba tiegħu 
direttament. F'dan l-istadju, is-Servizz ta' Assistenza jista' jaġġorna lill-utent 
dwar it-talba tiegħu jekk ikun possibbli. 

 F'każ li s-Servizz ta' Assistenza ikollu bżonn jittrasferixxi t-talba lil servizzi 
oħra fi ħdan il-Parlament Ewropew, jittrasferixxi biss l-informazzjoni 
meħtieġa u rilevanti għas-soluzzjoni tat-talba.  

 Meta t-talba tiġi ttrattata, is-Servizz ta' Assistenza jinforma lill-utent 
permezz tal-email funzjonali tiegħu u jagħlaq it-ticket fis-sistema ta' ħruġ 
ta' tickets tiegħu. 
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• Minbarra l-fluss tax-xogħol standard, is-Servizz ta' Assitenza jista' jirċievi talbiet 
minn żewġ pjattaformi oħra, jiġifieri mill-EPSD (is-sistema ta' ħruġ ta' tickets tal-
helpdesk tad-DĠ ITEC) u mit-Together.eu (il-pjattaforma ta' involviment).  

 L-istqarrija ta' privatezza tal-EPSD tinsab fir-Reġistru tal-Protezzjoni tad-
Data, disponibbli fuq dan l-URL: https://www.europarl.europa.eu/data-
protect/index.do. 

 L-istqarrija ta' privatezza ta' Together.eu hija disponibbli hawnhekk: 
https://together.eu/privacy-policy. 

• Ladarba t-talba tingħalaq, it-talba ta' intervent (ticket) tinżamm matul perjodu 
predefinit (ara hawn taħt), għal skopijiet ta' negozju biss, peress li s-Servizz ta' 
Assistenza regolarment ikollu bżonn jiċċekkja t-tickets preċedenti biex: 

 jagħti tweġiba aktar rapida u koerenti lill-utenti li jiltaqgħu ma' kwistjonijiet 
li diġà ġew riżolti 

 tiġi identifikata xejra ta' kwistjonijiet rikorrenti u jiġi identifikat il-fluss tax-
xogħol biex dawn jiġu mwieġba u/jew eskalati lit-tim rilevanti 

 tinbena bażi tad-data tal-ħiliet meħtieġa jew tal-iżviluppi għall-ippjanar 
 jiġu antiċipati l-ħtiġijiet u l-kwistjonijiet potenzjali tal-utenti f'xi perjodu 

ewlieni (eż. matul il-kampanji tal-elezzjonijiet Ewropej) 
 
 

6) Għal kemm żmien tinħażen id-data personali tiegħek? 
Id-data personali tiegħek se tinħażen għal-leġiżlatura preżenti, u dik preċedenti 
wkoll. 
Peress li terminu parlamentari jikkorrispondi għal ħames snin, id-data tiegħek tista' 
tinżamm għal massimu ta' 10 snin. 
 
 

7) Min huma r-riċevituri tad-data personali tiegħek? 
• Ir-riċevituri tad-data personali tiegħek huma l-persunal tal-PE li għandhom raġuni 

valida biex jaċċessawha. Dan il-persunal huwa limitat ħafna (ftit nies biss). Huma 
rċevew il-kredenzjali korrispondenti sabiex ikunu jistgħu jaċċessaw l-għodod li 
jappoġġaw it-trattament tat-talba tiegħek. 
 
 

8) Id-data personali tiegħek tiġi kondiviża ma' xi pajjiż terz jew organizzazzjoni 
internazzjonali? 
• Le, id-data personali tiegħek ma tiġi kondiviża ma' ebda pajjiż terz jew 

organizzazzjoni internazzjonali. 
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9) Jintużaw xi proċessi awtomatizzati2 u/jew profiling3 biex jittieħdu deċiżjonijiet li 
jistgħu jaffettwawk? 
• LE. 

 
 

10) Jekk id-data personali ma nkisbitx mingħandek, x'inhu s-sors tagħha? 
• Is-sors tad-data personali tiegħek huwa l-għodod korporattivi disponibbli għall-

persunal tas-Servizz ta' Assistenza (sistema ta' email tal-PE). 
 
 

11) Xi drittijiet għandek? 
• Inti għandek id-drittijiet li ġejjin: 

 Id-dritt li taċċessa d-data personali tiegħek. 
 Id-dritt li tirrettifika d-data personali tiegħek. 
 Id-dritt li tħassar id-data personali tiegħek. 
 Id-dritt li tirrestrinġi l-ipproċessar; 
 Id-dritt għall-portabbiltà tad-data;  
 Id-dritt li toġġezzjona għall-ipproċessar; 
 Id-dritt li tikkuntattja lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data tal-Parlament 

Ewropew fuq data-protection@europarl.europa.eu. 
 Id-dritt li tressaq ilment lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data 

fuqedps@edps.europa.eu. 
• Tista' teżerċita d-drittijiet tiegħek billi jew tibgħat email direttament fl-indirizz 

elettroniku funzjonali webmaster@europarl.europa.eu jew billi timla l-formola ta' 
kuntatt disponibbli f'qiegħ il-paġna tal-websajts tal-europarl. 

 
 

                                                           
2 It-teħid ta' deċiżjoni jsir unikament b'mezzi awtomatizzati u mingħajr ebda involviment uman. {Eżempji 
Teoretiċi: paġna tal-internet li fiha, jekk tagħżel ċerti għażliet titqiegħed awtomatikament f'listi ta' indirizzi 
elettroniċi differenti li permezz tagħhom tirċievi l-bullettin korrispondenti ta' kull xahar / l-użu ta' sistema 
awtomatizzata biex jiġu kkoreġuti t-tweġibiet ta' test "b'Għażla Multipla" u biex tingħata marka li biha tgħaddi 
skont in-numru ta' tweġibiet tajbin}. 
3 It-tfassil ta' profil janalizza aspetti tal-personalità, l-imġiba, l-interessi u l-abitudnijiet ta' individwu biex isiru 
previżjonijiet jew biex jittieħdu deċiżjonijiet dwaru. Jintuża biex jiġu analizzati jew previsti aspetti li jikkonċernaw 
il-prestazzjoni fuq il-post tax-xogħol, is-sitwazzjoni ekonomika, is-saħħa, il-preferenzi jew l-interessi personali, l-
affidabbiltà jew l-imġiba, il-post fejn tinsab jew il-movimenti tal-persuna kkonċernata, eċċ. {Eżempju teoretiku: 
meta tuża l-media soċjali tinġabar data u jiġu rreġistrati t-tendenzi tiegħek. Din id-data mbagħad tintuża biex 
jiġu ffurmati previżjonijiet ġodda/differenti dwarek.} 
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