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IL-KUMMISSJONI EWROPEA 
 
 
 
DĠ Kompetizzjoni 
 

 

Dikjarazzjoni ta’ Privatezza  
 

Konsultazzjonijiet dwar il-politika tal-kompetizzjoni 
 

1. OBJETTIV 

L-objettiv ta’ din il-konsultazzjoni huwa li jinġabru l-veduti ta’ dawk interessati jew ta’ 
nies milquta mis-suġġett tal-konsultazzjoni u li jiġu ippubblikati fuq l-Internet1.  

Matul il-konsultazzjoni, tinġabar u tiġi pproċessata dejta personali. Għalhekk, ir-
Regolament (KE) 45/2001 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar 
ta’ dejta personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu 
ta’ dik id-dejta, huwa applikabbli. 

2. X'INFORMAZZJONI TA' NATURA PERSONALI NIĠBRU U B'LIEMA MEZZI TEKNIĊI? 

Id-dejta pprovduta matul il-parteċipazzjoni fil-konsultazzjoni, bħal ma huma l-isem/il-
kunjom/il-professjoni/l-inidirizzi postali u tal-email/in-numru tat-telefon/in-numru tal-
faks..., tal-kontributuri, inkluż l-opinjonijiet tagħhom dwar is-suġġetti kkonċernati. 

3. MIN GĦANDU AĊĊESS GĦALL-INFORMAZZJONI TIEGĦEK U LIL MIN TIĠI ŻVELATA? 

L-operazzjoni ta’ ġbir u pproċessar isiru taħt ir-responsabbiltà tal-Kap tal-Unita tad-DĠ 
Kompetizzjoni msemmi fil-paġna ta’ konsultazzjoni, li jaġixxi bħala l-Kontrollur. 

Il-kontributi, flimkien mal-identità tal-kontributur, jiġu ppubblikati fuq l-Internet, 
sakemm il-kontributur ma joġġezzjonax għall-pubblikazzjoni tad-dejta personali.  F’dan 
il-każ, jekk jogħġbok ipprovdi verżjoni mhux kunfidenzjali tat-tweġiba tiegħek għall-
websajt.  
 
Kwalunkwe oġġezzjoni dwar il-pubblikazzjoni ta’ dejta personali għandha tintbagħat lit-
tim responsabbli mill-konsultazzjoni.    

4. KIF NIPPROTEĠU U NĦARSU L-INFORMAZZJONI TIEGĦEK? 

Il-kontribut u d-dejta personali tiegħek huma rreġistrati f’database sikura u protetta li 
tinsab għand iċ-Ċentru tad-Dejta tal-Kummissjoni Ewropea, skont id-dispożizzjonijiet ta' 
sigurtà tal-Kummissjoni għal dan it-tip ta’ servers u servizzi. Id-database mhix 
                                                 
1 Il-lista tal-konsultazzjonijiet u l-kontributi magħluqa riċevuti hija disponibbli hawn: 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/closed.html  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:26:32001R0045:MT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:26:32001R0045:MT:PDF
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aċċessibbli minn barra l-Kummissjoni. Internament fil-Kummissjoni wieħed jista' jikseb 
aċċess għad-database permezz ta' Identifikazzjoni Personali u ta' Password. 

5. GĦAL KEMM ŻMIEN INŻOMMU D-DEJTA TIEGĦEK? 

L-informazzjoni tiegħek tista’ tibqa’ fid-database għall-perjodu stabbilit fil-Lista Komuni 
ta’ Retenzjoni għal fajls tal-Kummissjoni Tista’ tintuża mill-persunal tad-Direttorat-
Ġenerali biex ’il quddiem jikkuntattjak fil-kuntest tal-attivitajiet tal-Kummissjoni.  Jekk 
ma taqbilx ma' dan, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-Kontrollur u speċifika t-talba tiegħek.   

6. KIF TISTA' TIVVERIFIKA, TIMMODIFIKA JEW TĦASSAR L-INFORMAZZJONI 
TIEGĦEK? 

F'każ li tkun tixtieq tivverifika liema dejta personali hija maħżuna f'ismek mill-
Kontrollur, jew jekk tkun trid timmodifikaha, tikkoreġiha jew tħassarha, jew jekk ikollok 
xi domandi dwar il-konsultazzjoni jew dwar xi informazzjoni li tkun ipproċessata fil-
kuntest tal-konsultazjoni, jew dwar id-drittijiet tiegħek, aqbad u kkuntatja lit-tim li jkun 
qed jopera taħt ir-responsabbiltà tal-Kontrollur, billi tuża l-informazzjoni ta’ fil-paġna 
tal-konsultazzjoni. 

7. RIKORS  

Kull ilment, f’każ ta’ kunflitt, għandu jiġi indirizzat lejn il-Kontrollur Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta.  

 

http://edps.europa.eu/EDPSWEB/
http://edps.europa.eu/EDPSWEB/
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