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  STQARRIJA TA’ PRIVATEZZA 

 

 

Din id-dikjarazzjoni tirreferi għall-ipproċessar ta’ data personali fil-kuntest ta’ 

investigazzjonijiet dwar il-fużjonijiet imwettqa mill-Kummissjoni. Id-data li tinġabar u tiġi 

pproċessata ulterjorment f’tali investigazzjonijiet tinkludi informazzjoni relatata ma persuni 

fiżiċi identifikati jew identifikabbli u l-ipproċessar ta’ tali data hija suġġetta għar-Regolament 

(UE) 2018/1725
1
. L-ipproċessar iseħħ taħt ir-responsabbiltà tar-Reġistru tal-Unità u t-

Trasparenza fid-DĠ għall-Kompetizzjoni, li jaġixxi bħala l-Kontrollur. 

 

          

L-isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-kontrollur: 

 

Unit R1 – Registry and Transparency, DG Competition,   

COMP-R1-MAIL@ec.europa.eu 

 

L-isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data: 

 

data-protection-officer@ec.europa.eu . 

 

X’inhu l-iskop tal-ġbir tad-data? X’inhi l-bażi legali għall-ipproċessar? 

 

L-għan tal-kontroll tal-fużjonijiet tal-UE huwa li jivvaluta jekk il-konċentrazzjonijiet bejn 

impriżi b’dimensjoni tal-UE jimpedixxux b’mod sinifikanti l-kompetizzjoni effettiva fis-suq 

intern jew f’parti sostanzjali minnu. Il-konċentrazzjonijiet li jaqgħu taħt l-ambitu tar-

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 tal-20 ta’ Jannar 2004 dwar il-kontroll ta’ 

konċentrazzjonijiet bejn impriżi (“ir-Regolament 139/2004”) għandhom jiġu nnotifikati lill-

Kummissjoni sabiex tinkiseb l-awtorizzazzjoni tal-Kummissjoni biex tiġi mplimentata l-

operazzjoni. 

Sabiex il-Kummissjoni tkun tista’ twettaq investigazzjonijiet ta’ fużjoni, il-Kunsill ta lill-

Kummissjoni diversi setgħat biex tiġbor informazzjoni (eż. billi tibgħat talbiet għal 

informazzjoni, tieħu dikjarazzjonijiet u twettaq ispezzjonijiet). 

 

L-informazzjoni li tinġabar u tiġi pproċessata mid-DĠ Kompetizzjoni hija relatata ma’ impriżi 

li huma soġġetti għar-regoli tal-kontroll tal-fużjonijiet tal-UE u potenzjalment lill-kompetituri, 

lill-klijenti u lill-fornituri tagħhom. Madankollu, l-informazzjoni meħtieġa li tinġabar u tiġi 

                                                 
1
 Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 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 il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-

Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE, ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39–98. 

mailto:COMP-R1-MAIL@ec.europa.eu
mailto:data-protection-officer@ec.europa.eu
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pproċessata ulterjorment mill-Kummissjoni skont l-ispezzjoni tagħha u s-setgħat investigattivi 

inevitabbilment tinkludi data personali.  

Tali informazzjoni tintuża biss għall-fini ta’ valutazzjoni effettiva tal-ġuriżdizzjoni tal-

Kummissjoni fuq konċentrazzjoni proposta u l-effetti potenzjali ta’ din tal-aħħar fuq l-

istruttura u d-dinamika tal-kompetizzjoni fl-UE, kif ukoll fuq il-konformità tal-impriża mal-

obbligi tagħha skont ir-Regolament 139/2004 jew mal-impenji meħuda skont dan ir-

regolament. 

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tista’ tipproċessa d-dettalji ta’ kuntatt għal għanijiet oħra 

kompatibbli, bħal stħarriġ tas-suq, konsultazzjonijiet u evalwazzjonijiet tal-proċeduri tagħha 

jew regoli sostantivi rilevanti, sabiex ittejjeb il-prattika u l-leġiżlazzjoni applikabbli tagħha. Il-

kontribut tas-suġġett tad-data jiġi pprovdut fuq bażi volontarja f’tali okkażjonijiet. 

 

Il-Kummissjoni tista’ tipproċessa wkoll data personali fi skambji ma’ pajjiżi terzi u 

organizzazzjonijiet. 

 

 

X’tip ta’ data personali niġbru? Il-kategoriji tad-data personali inkwistjoni 

 

 

Id-data personali li tinġabar u tiġi pproċessata ulterjorment fil-kuntest tal-proċedimenti ta’ 

fużjoni ta’ spiss huma l-ismijiet, id-dettalji ta’ kuntatt (l-indirizz elettroniku, l-indirizz postali, 

in-numru tat-telefon, in-numru tal-faks, u xi kultant anke d-dettalji ta’ kuntatt privat) u t-titolu 

jew il-pożizzjoni (eż. CEO, maniġer tal-kummerċjalizzazzjoni, eċċ.) ta’ persuni fiżiċi fi ħdan 

impriża u ta’ persuni fiżiċi li jkunu kkomunikaw ma’ tali persuni. Nistgħu niġbru wkoll 

dettalji dwar persuni fiżiċi li huma proprjetarji ta’ impriża jew parteċipazzjoni azzjonarja 

f’impriża, kif ukoll tal-kwerelanti. Jekk l-impenji huma f’riskju, id-data personali miġbura 

tista’ tinkludi r-rwol f’negozju li (potenzjalment) jiġi divestit fid-dawl ta’ valutazzjoni tal-

idoneità li tindirizza t-tħassib identifikat u l-vijabbiltà tan-negozju (prinċipalment 

organigrammi); barra minn hekk, data personali ta’ persuni fiżiċi impjegati f’impriża 

interessata li tixtri negozju (potenzjalment) li jiġi divestit, kif ukoll data tipikament imdaħħla 

f’CV fil-kuntest ta’ kandidatura għal fiduċjarju jew maniġer separat (l-aktar esperjenza 

professjonali rilevanti għall-applikazzjoni). 

 

Riċeventi u trasferimenti  

Min għandu aċċess għall-informazzjoni tiegħek u lil min tiġi żvelata? 

 

Fi ħdan il-Kummissjoni 

 

Aċċess għall-fajls tal-fużjonijiet huwa limitat għall-persunal tal-Kummissjoni. Id-dokumenti 

miġbura jinħażnu elettronikament u, fejn applikabbli, f’fajls tal-karti. L-aċċess għall-fajls 

elettroniċi maħżuna fl-applikazzjonijiet tal-ġestjoni ta' każijiet huwa ristrett għall-persunal tal-

Kummissjoni. Il-fajls stampati oriġinali jinżammu fir-Reġistru tal-Fużjonijiet, f’post 

speċifiku, li huwa msakkar barra l-ħinijiet tal-uffiċċju. Barra minn hekk, id-dħul għall-bini tal-

Kummissjoni huwa ristrett. Minbarra l-persunal mid-DĠ responsabbli mill-investigazzjoni, 

ċerta data tista’ tkun disponibbli wkoll għal servizzi oħra tal-Kummissjoni, fuq bażi ta’ ħtieġa 
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strettament ta’ għarfien, pereżempju fil-kuntest ta’ konsultazzjonijiet bejn is-servizzi, bil-għan 

li jiġi vvalutat il-każ ta’ fużjoni. 

 

Korpi u istituzzjonijiet oħra tal-UE  

 

Fejn ilment jintbagħat lil istituzzjoni tal-UE għal informazzjoni, kummenti jew opinjoni, id-

data personali tista’ tiġi ttrasferita lil dik l-istituzzjoni (eż. ilmenti lill-Ombudsman jew lill-

KEPD). Dawn il-benefiċjarji huma soġġetti għar-Regolament (UE) 2018/1725. 

 

Stati Membri u l-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA 

 

It-trasferiment ta’ informazzjoni lill-awtoritajiet tal-kompetizzjoni fi ħdan l-UE huwa 

possibbli meta l-kundizzjonijiet meħtieġa mir-Regolament 139/2004 biex jintalab riferiment 

parzjali jew sħiħ ikunu ssodisfati. Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha tibgħat lill-

awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kopji ta’ notifiki u kopji tad-dokumenti l-aktar 

importanti ppreżentati jew maħruġa mill-Kummissjoni skont ir-Regolament 139/2004 (eż. 

impenji offruti mill-partijiet, abbozz ta’ deċiżjoni). F’dawn il-każijiet, l-Awtoritajiet 

Nazzjonali tal-Kompetizzjoni huma soġġetti għal Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni 

tad-Data
2
 u r-regolamenti nazzjonali dwar l-implimentazzjoni li fihom obbligi simili bħar-

Regolament (UE) 2018/1725.  

F’każ li jkunu meħtieġa awtorizzazzjonijiet minn awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali, bħal fil-

każ tat-twettiq ta’ ispezzjonijiet, il-Kummissjoni jista’ jkollha tipprovdi spjegazzjonijiet 

dettaljati lill-awtorità ġudizzjarja rispettiva rigward is-suġġett tal-ispezzjonijiet. Madankollu, 

l-awtorità ġudizzjarja nazzjonali ma tistax titlob li tiġi pprovduta b’informazzjoni fil-fajl tal-

Kummissjoni (Art. 13 tar-Regolament 139/2004). 

Skambji ma’ awtoritajiet u organizzazzjonijiet ta’ pajjiżi terzi 

 

Il-Kummissjoni tista’ tiskambja informazzjoni ma’ awtoritajiet ta’ pajjiżi terzi u tkun daħlet, 

ma’ għadd ta’ pajjiżi terzi, f’varjetà ta’ ftehimiet u strumenti internazzjonali li jikkonċernaw l-

infurzar tal-liġi tal-kompetizzjoni. Xi drabi, id-data personali tista’ tiġi inkluża f’dak il-

materjal ta’ informazzjoni. Sabiex tittrasferixxi tali informazzjoni, il-Kummissjoni tibbaża fuq 

dan li ġej: dwar l-adegwatezza għall-iskambji ta’ informazzjoni li fihom data personali mal-

awtoritajiet Svizzeri tal-kompetizzjoni, li jseħħu fil-qafas tal-ftehim ta’ kooperazzjoni tat-tieni 

ġenerazzjoni li ilu fis-seħħ mill-2014. Fir-rigward ta’ ġuriżdizzjonijiet oħra, fin-nuqqas ta’ 

adegwatezza, il-Kummissjoni għandha tiżgura salvagwardji xierqa qabel ma tittrasferixxi data 

personali, jew trasferimenti internazzjonali ma jkunu jistgħu jsiru fejn dan ikun meħtieġ għal 

“raġunijiet importanti ta’ interess pubbliku”. 

 

                                                 
2
  Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016 dwar il-

protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ tali 

data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data), ĠU L 119, 

4.5.2016, p. 1-88. 
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Aċċess għall-fajl 

 

Il-partijiet għall-proċedura li b’mod ġenerali huma l-indirizzati tal-oġġezzjonijiet: fil-kuntest 

tad-dritt għal difiża meta l-każ tal-merger huwa suġġett għal investigazzjoni fil-fond, il-

partijiet u r-rappreżentanti tagħhom jista’ jkollhom aċċess għall-fajl (bl-esklużjoni ta’ 

informazzjoni kunfidenzjali u sigrieti tan-negozju), skont il-proċedura u s-salvagwardji 

pprovduti fil-leġiżlazzjoni dwar il-fużjoni. Id-dokumenti miksuba permezz tal-proċedura ta’ 

“aċċess għall-fajl” jistgħu jintużaw biss għall-fini ta’ valutazzjoni ta’ konċentrazzjoni 

proposta. 

 

 

Fiduċjarji, Konsulenti 

 

Il-Kummissjoni tista’ tittrasferixxi data personali lil fiduċjarju maħtur biex jassisti fil-

monitoraġġ tal-implimentazzjoni ta’ impenji adottati f’deċiżjoni ta’ fużjoni, b’mod partikolari 

f’każ ta’ lmenti li jikkonċernaw l-implimentazzjoni ta’ tali impenji. Il-fiduċjarju se jkun 

marbut li josserva l-istess protezzjoni tad-data u l-istess standards ta’ kunfidenzjalità bħall-

istituzzjonijiet. 

 

Bħala parti mill-valutazzjoni ta’ konċentrazzjoni proposta kif ukoll għal ċerti għanijiet ta’ 

konsultazzjoni u ta’ evalwazzjoni bil-ħsieb li tiżdied l-effettività tal-proċeduri tal-

Kummissjoni jew tal-qafas regolatorju rilevanti, id-dettalji ta’ kuntatt ta’ individwi jistgħu 

jiġu trasferiti lil kuntratturi li se jkunu marbuta li josservaw l-istess standards ta’ protezzjoni 

tad-data u ta’ kunfidenzjalità bħall-istituzzjonijiet. 

 

 

Kif nipproteġu u nissalvagwardjaw l-informazzjoni tiegħek? 

 

Minbarra l-miżuri fiżiċi msemmija hawn fuq, skont ir-Regolament 139/2004 id-data tista’ 

tinġabar biss u tiġi pproċessata aktar meta jkun meħtieġ għall-kompiti ta’ valutazzjoni tal-

Kummissjoni dwar l-infurzar ta’ fużjoni. Ir-regolament proċedurali, kif ukoll il-ġurisprudenza 

tal-Qrati tal-UE jistipulaw limiti ċari għas-setgħat tal-investigazzjoni tal-Kummissjoni, kif 

ukoll għall-użu tal-informazzjoni.  

 

Barra minn hekk, l-informazzjoni koperta mill-obbligu tas-segretezza professjonali tista’ ma 

tiġixi żvelata. Meta jiddeċiedu dwar id-divulgazzjoni ta’ informazzjoni dwar persuni fiżiċi fil-

kuntest tas-setgħat deċiżjonali tagħhom, l-Uffiċjali tas-Seduta jeħtieġ li jqisu wkoll ir-

Regolament (UE) 2018/1725. Hemm proċeduri speċjali li jipproteġu l-partijiet terzi interessati 

fejn bilanċ ta’ interessi jeħtieġ l-iżvelar ta’ informazzjoni li hija kkunsidrata bħala 

kunfidenzjali minn dawk il-partijiet. 

 

Ir-regolamenti varji tal-kompetizzjoni jiggarantixxu wkoll li kwalunkwe data tinġabar għal 

finijiet speċifiċi, espliċiti u leġittimi. Id-data tista’ tinġabar biss u tiġi pproċessata b’mod 
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ulterjuri għall-fini tal-applikazzjoni tar-regoli dwar ir-regoli tal-UE dwar il-fużjonijiet u fir-

rigward tas-suġġett li għalih tkun inġabret. 

 

 

 

Kif tista’ tivverifika l-preċiżjoni tad-data personali tiegħek u, jekk meħtieġ, tikkoreġiha? 

  

Li jingħata d-dritt ta’ aċċess, restrizzjoni ta’ pproċessar jew tħassir lis-suġġetti tad-data tad-

data preżenti fil-fajls tal-każijiet tal-Kummissjoni jfisser it-tfixkil tal-kompiti ta’ monitoraġġ 

u ispezzjoni tal-Kummissjoni meta tkun qed tinforza l-liġi tal-kompetizzjoni, li huwa 

neċessarju biex jiġu salvagwardjati l-interessi ekonomiċi jew finanzjarji importanti tal-Unjoni 

Ewropea (jiġifieri, il-funzjonament tajjeb tas-swieq kompetittivi). Ir-restrizzjonijiet tal-

Artikolu 25 tar-Regolament (UE) 2018/1725 u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1927 

tal-5.12.2018
3
 għalhekk japplikaw f’dawn il-każijiet. Madankollu s-suġġett tad-data jkollu l-

opportunità li jindirizza lill-kaxxa tal-posta msemmija fid-dikjarazzjoni ta’ privatezza talba 

għal restrizzjoni ta’ pproċessar jew tħassir tad-data tiegħu/tagħha li ġiet allegatament 

ipproċessata illegalment. 

 

 

Għal kemm żmien il-Kummissjoni żżomm id-data tiegħek? 

 

Il-Kummissjoni żżomm il-fajls ta’ kompetizzjoni sal-għeluq tal-każ li huwa meħtieġ għal 

proċedura amministrattiva tajba. Il-fajl elettroniku jingħalaq fl-applikazzjoni tal-ġestjoni tal-

ġestjoni tal-każ. Filwaqt li d-dokumenti u l-metadata dwar il-każ jibqgħu aċċessibbli għall-

persunal tal-Kummissjoni, tiftix tat-test sħiħ (bl-użu ta’ għodda separata) ma jkunux iktar 

disponibbli fi żmien sentejn wara l-għeluq tal-każ. Fir-rigward tat-tweġibiet ipprovduti lill-

Kummissjoni permezz tal-applikazzjoni ta’ kwestjonarju elettroniku (eQuestionnaire), tali 

tweġibiet jiġu miżmuma fl-applikazzjoni għal ċertu perjodu, kif ġej: (i) fir-rigward tad-dettalji 

ta’ kuntatt, sena wara l-għeluq tal-każ, u (ii) fir-rigward ta’ risposti oħra, ħames snin wara l-

għeluq tal-każ. 

 

Wara li jingħalaq il-każ, il-fajl jintbagħat fl-arkivji storiċi tal-Kummissjoni. Dan huwa 

meħtieġ sabiex ikun hemm konformità mal-obbligu ġenerali tal-Kummissjoni li żżomm id-

dokumenti li tkun kisbet fil-qadi ta’ dmirijietha u li għandhom x’jaqsmu mal-attivitajiet tal-

UE. Dan għandu jitqies fil-kuntest usa’ tal-politika ta’ arkivjar tal-Kummissjoni. 

 

Data personali pproċessata fil-kuntest ta’ konsultazzjonijiet, valutazzjoni u tipi oħra ta’ 

feedback dwar l-attivitajiet tal-Kummissjoni jiġu miżmuma għal perjodu ta’ żmien meħtieġ 

sabiex il-partijiet ikkonċernati jkunu jistgħu jiġu kkuntattjati għal feedback.  Għal kull 

                                                 
3
 Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1927 tal-5 ta' Diċembru 2018 li tistabbilixxi regoli interni dwar l-

ipproċessar ta' data personali mill-Kummissjoni Ewropea fil-qasam tal-kompetizzjoni b'rabta mad-

dispożizzjoni ta' informazzjoni lis-suġġetti tad-data u r-restrizzjoni ta' ċerti drittijiet, ĠU L 313, 10.12.2018, p. 

39–44. 
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konsultazzjoni, valutazzjoni jew tip ieħor ta’ feedback speċifiku, il-perjodu ta' żamma għal 

kuntrattur ma jaqbiżx is-sitt xhur wara d-data meta r-rapport jew l-output finali jkun ġie 

pprovdut mill-kuntrattur lill-Kummissjoni jew meta l-kuntratt jkun intemm mod ieħor bejn il-

kuntrattur u l-Kummissjoni. 

  

 

 

 

Informazzjoni ta’ Kuntatt 

 

Jekk ikollok xi mistoqsija jew rikjesta dwar l-informazzjoni sottomessa jew dwar id-drittijiet 

tiegħek, ikkuntattja lill-Koordinatur tal-Protezzjoni tad-Data tad-DĠ Kompetizzjoni billi 

tibgħat messaġġ bil-posta elettronika fl-indirizz li ġej: comp-data-protection@ec.europa.eu 

jew ikkuntattja lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-Kummissjoni billi tibgħat messaġġ 

bil-posta elettronika lil data-protection-officer@ec.europa.eu . 

 

Rikors 

 

F’każ ta’ kunflitt, l-ilmenti jistgħu jiġu indirizzati lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 

tad-Data. Id-dettalji kollha jinsabu fuq dan is-sit web http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB . 

 

mailto:comp-data-protection@ec.europa.eu
mailto:data-protection-officer@ec.europa.eu
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB
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