
 
 
 
 

Parlament Ewropew 
Hub taż-Żgħażagħ 
Stqarrija ta' privatezza 
 

L-informazzjoni li ġejja hija bbażata fuq l-Artikoli 15 u 16 tar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018. 

1) Min jipproċessa d-data personali tiegħek? 

Il-Parlament Ewropew jaġixxi bħala l-kontrollur1. L-entità inkarigata mill-kontroll tad-data 
personali tiegħek hija l-Unità tal-Kuntatt maż-Żgħażagħ, irrappreżentata mill-Kap tal-Unità 
tagħha. Biex tibgħat messaġġ lill-kontrollur tad-data, jekk jogħġbok uża dan l-indirizz 
elettroniku: youth@europarl.europa.eu. 

2) X'inhuwa l-għan tal-ipproċessar tad-data personali tiegħek? 

Id-data personali tiegħek tiġi pproċessata sabiex jitwieġbu d-domandi tiegħek.  

Liema hija l-bażi ġuridika għall-ipproċessar? 

Il-bażi ġuridika għall-ipproċessar hija l-Artikolu 5(1)(a) tar-Regolament (UE) 2018/1725.  L-
Artikolu 24 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jiddikjara li "Kull ċittadin tal-
Unjoni jista' jikteb lil kull waħda mill-istituzzjonijiet, korpi u organi imsemmija f'dan l-Artikolu 
jew fl-Artikolu 13 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea b'waħda mil-lingwi msemmija fl-
Artikolu 55 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u jkollu tweġiba bl-istess lingwa". 

3) Liema data personali tiġi pproċessata? 

 
Se nipproċessaw l-indirizz elettroniku tiegħek li tagħżel li tikkomunika magħna biex inwieġbu l-mistoqsijiet 
tiegħek. Jekk taqsam magħna data personali addizzjonali fil-komunikazzjoni tiegħek, din tiġi 
pproċessata mit-tim iżda b'mod awtomatiku ma tkun meħtieġa l-ebda data personali addizzjonali 
għajr l-indirizz elettroniku. 

 
 
 
 
 

1 Kontrollur huwa l-awtoritajiet, l-aġenziji jew il-korpi pubbliċi l-oħra li, waħidhom jew flimkien ma' oħrajn, 
jiddeterminaw l-għanijiet u l-mezzi tal-ipproċessar tad-data personali. Il-kontrollur huwa rappreżentat mill-kap 
tal-entità. 



4) Kif se tiġi pproċessata d-data personali tiegħek? 

Il-kontenut tal-mistoqsija tiegħek se jiġi analizzat mit-tim biex jipprovdilek l-aħjar tweġiba. 
Jekk ikun meħtieġ, jistgħu jiġu kkonsultati servizzi oħra tal-istituzzjoni. L-indirizz elettroniku 
tiegħek se jiġi pproċessat biex titwieġeb il-mistoqsija tiegħek 

Għal kemm żmien tinħażen id-data personali tiegħek? 

Id-data personali tiegħek se tinħażen fl-arkivji tal-posta elettronika tal-Unità għall-perjodu 
standard ta' żamma tal-posta elettronika li huwa ta' tliet xhur mid-data tal-wasla, u mbagħad 
titħassar awtomatikament. L-Unità taħżen data personali matul dan il-perjodu ta' żmien 
sabiex tittratta l-mistoqsijiet. 

5) Min huma r-riċevituri tad-data personali tiegħek? 

Sabiex il-mistoqsija tiegħek tiġi pproċessata b'mod effiċjenti, il-messaġġ tiegħek jista' 
jintbagħat lil kwalunkwe servizz ieħor tal-PE, lil Europe Direct jew servizz rilevanti ieħor tal-
Unjoni Ewropea, sabiex tingħata risposta jew għal raġunijiet ta' konsultazzjoni. 

6) Id-data personali tiegħek tiġi kondiviża ma' pajjiż terz jew ma' 
organizzazzjoni internazzjonali? 

Le, id-data personali tiegħek ma tiġix kondiviża ma' pajjiż terz jew ma' organizzazzjoni 
internazzjonali. 

7) Jintużaw xi pproċessar awtomatizzat2 u/jew tfassil ta' profili3 biex jittieħdu 
deċiżjonijiet li jistgħu jaffettwawk? 

Le. 

8) Jekk id-data personali ma nkisbitx mingħandek, x'inhu s-sors tagħha? 

Mhux applikabbli. 

9) Xi drittijiet għandek? 

• Dritt ta' aċċess għad-data personali tiegħek 
• Dritt għal rettifika tad-data personali tiegħek u, fejn applikabbli: 

o Dritt ta' tħassir tad-data personali tiegħek 
o Dritt ta' restrizzjoni tal-ipproċessar 
o Dritt ta' oġġezzjoni għall-ipproċessar 

• Dritt għall-portabbiltà tad-data 
• Dritt li tikkuntattja lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data tal-Parlament 

Ewropew fuq data-protection@europarl.europa.eu 
• Id-dritt li tressaq ilment quddiem il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-

Data fuq edps@edps.europa.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 It-teħid ta' deċiżjoni unikament b'mezzi awtomatizzati u mingħajr ebda involviment uman. 

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, l-interessi jew il-preferenzi personali, l-
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affidabbiltà jew l-imġiba, il-post fejn tinsab il-persuna kkonċernata jew jew il-movimenti tagħha, eċċ. 
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