
 

 

 

Dikjarazzjoni Speċifika ta' Privatezza 

Konsultazzjoni pubblika dwar l-użu tas-siti web tal-Kummissjoni msemmija fit-test 

bħala “konsultazzjoni” 

1. GĦAN 

L-għan ta' din il-konsultazzjoni hu li tinġabar informazzjoni dwar l-użu tas-siti web tal-

Kummissjoni. Il-konsultazzjoni qed titwettaq taħt ir-responsabbiltà tal-Kap tal-Unità 

COMM A/5, is-sit web Europa, id-Direttorat-Ġenerali Komunikazzjoni, li qed jaġixxi 

bħala l-Kontrollur. Ir-riżultati ta' din il-konsultazzjoni se jintużaw biex tittejjeb il-kwalità 

tas-siti web tal-Kummissjoni Ewropea.  

Il-parteċipazzjoni fil-konsultazzjoni hi volontarja.  

Peress li din il-konsultazzjoni tiġbor u wara tipproċessa d-dejta personali, japplikaw id-

Direttiva 2009/136/KE dwar id-drittijiet tal-utenti fir-rigward tan-netwerks u s-servizzi 

tal-komunikazzjonijiet elettroniċi u r-Regolament 2001/45/KE dwar il-protezzjoni tal-

individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali. 

L-operazzjonijiet ta' pproċessar tad-dejta personali marbuta mal-organizzazzjoni u mal-

ġestjoni ta' din il-konsultazzjoni huma meħtieġa għall-ġestjoni u l-ħidma tal-

Kummissjoni, kif awtorizzat mit-Trattati u b’mod aktar speċifiku mill-Artikolu 5 tat-

TUE, l-Artikolu 13 tat-TUE u l-Artikoli 244-250 tat-TFUE, u skont l-Artikolu 1 u l-

Artikolu 11 tat-TUE.  

2. X’INFORMAZZJONI PERSONALI NIĠBRU U B’LIEMA MEZZI TEKNIĊI? 

Din il-konsultazzjoni qed titwettaq bl-użu ta' għodda ta' terza parti (SurveyMonkey). L-

utenti se jittieħdu fis-sit web ta' SurveyMonkey biex iwieġbu l-mistoqsijiet tal-

konsultazzjoni. Jekk jogħġbok innota li din l-għodda ta' terza parti għandha l-politika ta' 

privatezza tagħha stess. Il-parteċipazzjoni f'din il-konsultazzjoni hi volontarja.  

Il-konsultazzjoni ġiet ikkonfigurata b'mod li l-indirizzi IP u l-emails ma jiġux ittraċċati 

awtomatikament.  

Fi tmiem din il-konsultazzjoni, min ikun qed iwieġeb se jkollu l-għażla li jħalli l-indirizz 

tal-email tiegħu biex ikun jista' jiġi kkuntattjat għal aktar riċerka dwar is-siti web tal-

Kummissjoni. Dan hu volontarju u l-indirizzi tal-email mhux se jinqasmu ma' partijiet 

terzi.  

SurveyMonkey juża l-cookies fis-sit web tiegħu. Aqra iktar dwar it-tipi ta' cookies fuq 

dan is-sit.  

Il-cookies użati mis-sit web Europa biex javżaw lill-utenti dwar din il-konsultazzjoni 

(permezz ta' pop-up window) ma fihom ebda informazzjoni personali u jibqgħu hemm 

għal tliet ġimgħat biss.  

https://www.surveymonkey.net/mp/policy/privacy-policy/
https://www.surveymonkey.net/mp/policy/privacy-policy/
http://help.surveymonkey.com/articles/en_US/kb/About-the-cookies-we-use
http://help.surveymonkey.com/articles/en_US/kb/About-the-cookies-we-use
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3. MIN GĦANDU AĊĊESS GĦALL-INFORMAZZJONI TIEGĦEK U LIL MIN TIĠI ŻVELATA? 

L-aċċess għad-dejta personali kollha kif ukoll għall-informazzjoni miġbura fil-kuntest ta’ 

din il-konsultazzjoni jingħata biss bis-saħħa ta' UserId/Password lil popolazzjoni definita 

ta' utenti, mingħajr ħsara ta' trażmissjoni possibbli lill-entitajiet responsabbli għall-

monitoraġġ jew spezzjoni skont il-leġiżlazzjoni tal-UE. Dawn l-utenti huma membri tal-

unità tal-Kummissjoni (“Unità Europa” - COMM.A. 5) li qed torganizza l-

konsultazzjoni.  

Ebda dejta personali ma tgħaddi lil partijiet li jinsabu barra mir-riċevituri u l-qafas legali 

msemmi.  

Il-Kummissjoni Ewropea ma’ taqsamx id-dejta personali ma’ partijiet terzi għal finijiet 

ta’ tqegħid dirett fis-suq. 

4. KIF INĦARSU U NISSALVAGWARDJAW L-INFORMAZZJONI TIEGĦEK? 

Id-dejta personali miġbura u l-informazzjoni kollha relatata mal-konsultazzjoni 

msemmija hawn fuq jinġabru f’kompjuter tas-sottokuntrattur estern kif spjegat hawn fuq, 

li jaġixxi bħala proċessur, li għandu jiggarantixxi l-protezzjoni tad-dejta u l-

kunfidenzjalità meħtieġa mir-Regolament (KE) 45/2001. 

5. KIF TISTA’ TIVVERIFIKA, TBIDDEL JEW TĦASSAR L-INFORMAZZJONI TIEGĦEK? 

Jekk trid tivverifika liema dejta personali nħażnet f’ismek mill-kontrollur responsabbli, 

trid tibdilha, tikkoreġiha jew tħassarha, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-Kontrollur billi tuża 

l-informazzjoni ta’ kuntatt hawn taħt, billi tiddeskrivi b'mod ċar it-talba tiegħek.  

6. GĦAL KEMM ŻMIEN INŻOMMU D-DEJTA TIEGĦEK? 

Min iwieġeb għal din il-konsultazzjoni se jingħata l-għażla li jħalli l-indirizz tal-email 

tiegħu għal aktar riċerka.  

Din id-dejta personali se tagħmel parti minn lista ta’ dettalji ta’ kuntatt mogħtija 

internament lill-istaff tal-Kummissjoni sabiex tkun tista’ tiġi kkuntattjat fil-ġejjieni fil-

kuntest tar-riċerka dwar is-siti web tal-Kummissjoni. Din id-dejta se tinżamm għal sena 

wara li tagħlaq il-konsultazzjoni.  

7. INFORMAZZJONI TA' KUNTATT U RIKORS 

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar il-konsultazzjoni, jew dwar kwalunkwe informazzjoni 

pproċessata fil-kuntest tal-konsultazzjoni, jew dwar id-drittijiet tiegħek, tiddejjaqx 

tikkuntattja t-tim ta' appoġġ li jopera taħt ir-responsabbiltà tal-Kontrollur:  

Unità Europa, DĠ Komunikazzjoni, Kummissjoni Ewropea    

Email  - KE webrationalisation  

  

mailto:EC-EUROPA-WEBRATIONALISATION@ec.europa.eu

