
 

 

Stqarrija ta' Privatezza 

Għall-ipproċessar tad-data personali li jsir mill-Parlament Ewropew japplikaw 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 u l-entità responsabbli għall-ipproċessar 

huwa s-Segretarjat tal-Parlament Ewropew, id-Direttorat Ġenerali Persunal, id-Direttorat 

għall-Iżvilupp tar-Riżorsi Umani, l-Unità għas-Selezzjoni tat-Talenti, irrappreżentat mill-Kap 

tal-Unità għas-Selezzjoni tat-Talenti. 

Tista' tikkuntattja lill-kontrollur / entità f'dan l-indirizz: PERS-

TalentSelection@europarl.europa.eu   

 

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

L-ipproċessar tal-applikazzjonijiet online għall-proċeduri tal-għażla differenti organizzati mill-

Unità tal-Għażla tat-Talenti u għall-applikazzjonijiet spontanji. Dan l-ipproċessar jeħtieġ l-użu 

ta' software (Gestmax) ipprovdut minn Inasoft (Uffiċċju Prinċipali: 2507 avenue de 

l'Europe Bâtiment C - 69140 Rillieux la Pape). Is-servers jinsabu fi Franza u huma pprovduti 

minn kumpanija Franċiża. L-operazzjonijiet huma s-segwenti: - reġistrazzjoni mill-kandidati, 

inklużi dokumenti ta' sostenn - ipproċessar tal-fajls tal-applikazzjonijiet fl-istadji differenti tal-

proċedura tal-għażla - komunikazzjoni mal-kandidati dwar l-istatus tal-applikazzjoni tagħhom 

- evalwazzjoni tal-kwalifiki mill-bord tal-għażla - ġestjoni ta' applikazzjonijiet spontanji - 

viżwalizzazzjoni tal-kandidati magħżula mis-servizzi ta' reklutaġġ tal-PE. 

 

3) X'inhi l-bażi ġuridika għall-ipproċessar? 

Il-bażi legali għall-ipproċessar huma l-Artikoli 27-31, u l-Anness III tar-Regolamenti tal-

Persunal tal-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u l-Artikoli 12 u 82 tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg 

applikabbli għall-Aġenti l-Oħra (CEOS). 

 

4) Liema data personali tiġi pproċessata? 

 

- Isem, kunjom, ġeneru, indirizz, indirizz elettroniku, numru tat-telefown, data tat-

twelid, post tat-twelid, ċittadinanza, lingwi. 

- Data dwar aspetti personali (studji u esperjenza professjonali). 

- Data dwar il-karriera. 

- Data għall-missjonijiet u l-ivvjaġġar (għall-kandidati interni, jekk rilevanti). 

                                                             
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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- Data dwar is-saħħa (għas-servizz Mediku tal-Parlament Ewropew biss għal kandidati li 

jitolbu miżuri ta' akkomodazzjoni raġonevoli għal testijiet bil-miktub u/jew orali). 

- Kont tal-bank u/jew data finanzjarja oħra (jekk rilevanti biss). 

 

 

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

Id-data personali kollha tal-applikanti se tinġabar u tiġi pproċessata biss sa fejn ikun meħtieġ 

għall-ipproċessar tal-applikazzjonijiet għal selezzjonijiet reklamati mid-DĠ għall-Persunal fis-

Segretarjat tal-Parlament. Skont l-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament (UE) 2018/1725, data bħal 

din ma tiġix ipproċessata għal xi skop ieħor jew tintuża bħala appoġġ għal miżuri jew 

deċiżjonijiet rigward xi individwu partikolari. 

 

Jeħtieġ li jiġi pproċessat ammont ta' data personali bħala parti minn kwalunkwe kompetizzjoni 

jew proċedura tal-għażla li għaliha l-applikant ikun esprima interess / f'każ ta' applikazzjoni 

spontanja. Din id-data ġeneralment tinkludi l-isem u d-dettalji tal-applikant, iżda ma tkunx 

limitata għalihom. Għal kandidati interni f'għażliet speċifiċi, jista' jinkludi wkoll in-numru tal-

persunal, l-istatus amministrattiv (jiġifieri uffiċjal stabbilit, aġent temporanju, eċċ.), il-grad 

attwali, l-istorja tal-karriera u l-esperjenza professjonali kif ukoll informazzjoni addizzjonali li 

tinsab fi kwalunkwe ittra ta' motivazzjoni. Din id-data hija importanti biex tiġi stabbilita l-

eliġibbiltà tal-applikant biex japplika għal kompetizzjoni partikolari jew proċedura tal-għażla 

rreklamata, kemm f'termini ta' konformità amministrattiva kif ukoll jekk għandux l-esperjenza 

professjonali meħtieġa (jekk speċifikata fir-rigward tal-post speċifiku), u sussegwentement 

sabiex l-applikazzjoni tiġi pproċessata aktar. 

 

Id-data tal-kandidati għall-kompetizzjonijiet u l-proċeduri tal-għażla tiġi pproċessata, 

strettament abbażi tal-ħtieġa ta' tagħrif biss, mill-persunal tal-Unità tas-Selezzjoni tat-Talenti 

u mill-membri tal-bord tal-għażla għall-kompetizzjoni speċifika jew għall-proċedura tal-

għażla. Id-data dwar il-prestazzjoni ta' kandidat f'testijiet tinżamm fl-unità u titqiegħed għad-

dispożizzjoni biss tal-membri tal-bord tal-għażla, li xogħolhom huwa sigriet. Id-data qatt ma 

tintbagħat lil xi servizz jew unità oħra, għajr is-Servizz Legali tal-PE f'każ ta' lmenti abbażi tal-

Artikolu 90 tar-Regolamenti tal-Persunal jew kawżi tal-Qorti, u l-maniġers diretti kkonċernati 

fid-DĠ Persunal.  

 

6) Għal kemm żmien tinħażen id-data personali tiegħek? 

Id-data personali tiegħek se tinħażen: 
 

 għall-kandidati li ma ntgħażlux: sentejn u nofs mit-tlestija tal-kompetizzjoni 

 għall-kandidati li ntagħżlu: sa tmiem il-validità tal-lista ta' riżerva 

 għall-applikanti spontanji: sentejn 
 

 

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



 

 

Id-data tal-kandidati magħżula u tal-applikanti spontanji tista' tkun disponibbli fuq: 

 

 l-unitajiet tar-Riżorsi Umani tas-Segretarjat tal-Parlament Ewropew 

 l-Unità tar-Reklutaġġ tal-Persunal tal-Parlament Ewropew 

 l-Unità ta' Akkreditament (fid-DĠ Sigurtà u Sikurezza), l-Unità tar-Riżorsi Finanzjarji 

(fid-DĠ Persunal), u l-Unità tal-Missjonijiet (fid-DĠ Persunal). 

 

8) Id-data personali tiegħek tiġi kondiviża ma' pajjiż mhux tal-UE jew organizzazzjoni 

internazzjonali? 

Le, id-data personali tiegħek mhux se tiġi kondiviża ma' pajjiż mhux tal-UE jew organizzazzjoni 

internazzjonali. 

 

9) Jintużaw xi proċessi awtomatizzati2 u/jew tfassil ta' profili3 biex jittieħdu 

deċiżjonijiet li jistgħu jaffettwawk? 

 Le. 

 

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

Għall-kandidati interni biss, is-sors tad-data personali tiegħek jinkludi s-sistema ta' Ġestjoni 

tar-Riżorsi Umani tal-Parlament Ewropew, STREAMLINE. 

 

11) X'inhuma d-drittijiet tiegħek? 

Inti għandek id-drittijiet li ġejjin: 

o Id-dritt ta' aċċess għad-data personali tiegħek. 

o Id-dritt ta' rettifika tad-data personali tiegħek. 

o Meta applikabbli, id-dritt għat-tħassir tad-data personali tiegħek. 

o Meta applikabbli, id-dritt għar-restrizzjoni tal-ipproċessar. 

o Meta applikabbli, id-dritt għall-portabbiltà tad-data.  

o Meta applikabbli, id-dritt ta' oġġezzjoni għall-ipproċessar. 

                                                             
2 Teħid ta' deċiżjoni unikament b'mezzi awtomatizzati u mingħajr ebda involviment uman. {Eżempji teoretiċi: 
paġna tal-internet fejn jekk tagħżel ċerti opzjonijiet, 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 tingħata marka eliminatorja skont in-numru ta' 
tweġibiet tajbin}. 
3 It-tfassil ta' profili janalizza aspetti tal-personalità, l-imġiba, l-interessi u d-drawwiet ta' individwi biex isiru 
previżjonijiet jew jittieħdu deċiżjonijiet dwarhom. Dan 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, jew il-lokalizzazzjoni jew il-movimenti tal-persuna kkonċernata, 
eċċ. {Eżempju teoretiku: meta tuża għodod tal-midja soċjali, tinġabar data u jiġu rreġistrati t-tendenzi tiegħek. 
Din id-data mbagħad tintuża biex jiġu ffurmati previżjonijiet ġodda/differenti dwarek}. 
 



 

 

o Id-dritt li tikkuntattja lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-Parlament Ewropew fuq 

data-protection@europarl.europa.eu. 

o Id-dritt li tressaq ilment quddiem il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data 

fuq edps@edps.europa.eu 
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