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1.

Introduzzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea hija impenjata li tipproteġi d-data personali tiegħek u li tirrispetta lprivatezza tiegħek. Il-Kummissjoni tiġbor u tkompli tipproċessa d-data personali skont irRegolament (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.
Din l-istqarrija ta’ privatezza tispjega r-raġuni għall-ipproċessar tad-data personali tiegħek filkuntest ta’ Juvenes Translatores. Din l-istqarrija ta’ privatezza tispjega r-raġuni għall-ipproċessar
tad-data personali tiegħek, il-mod kif niġbru, nittrattaw u niżguraw il-protezzjoni tad-data
personali kollha pprovduta, kif tintuża dik l-informazzjoni u liema drittijiet għandek fir-rigward
tad-data personali tiegħek. Hija tispeċifika wkoll id-dettalji ta’ kuntatt tal-Kontrollur tad-Data
responsabbli li miegħu tista’ teżerċita d-drittijiet tiegħek, l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data u lKontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.
L-informazzjoni dwar l-operazzjoni tal-ipproċessar ta’ Juvenes Translatores, li huwa organizzat
mid-Direttorat Ġenerali għat-Traduzzjoni, Unità DGT.02 - Komunikazzjoni u Relazzjonijiet malPartijiet Ikkonċernati tal-Kummissjoni Ewropea, hija ppreżentata hawn taħt.
2.

Għalfejn u kif nipproċessaw id-data personali tiegħek?

Il-finijiet tal-operazzjoni tal-ipproċessar: L-unità tad-DĠT DGT.02 — Komunikazzjoni u
Relazzjonijiet mal-Partijiet Ikkonċernati tiġbor u tkompli tipproċessa d-data personali tiegħek
biex tipprovdilek informazzjoni dwar iċ-ċerimonja tal-konkors u tal-għoti tal-premjijiet Juvenes
Translatores (qabel, matul u wara) u biex tipproċessa l-applikazzjoni tiegħek għallparteċipazzjoni fil-kompetizzjoni.
Il-web-streaming dirett u r-reġistrazzjoni awdjoviżiva fiċ-ċerimonja tal-għoti tal-premjijiet talkelliema, l-organizzaturi u l-parteċipanti, kif ukoll ir-ritratti li se jittieħdu tal-kelliema u r-ritratti
panoramiċi tal-parteċipanti u l-organizzaturi se jiġu ppubblikati fil-kuntest tal-attivitajiet ta’
komunikazzjoni ta’ Juvenes Translatores fuq il-midja soċjali.
Il-parteċipanti tal-udjenza jew dawk li mhux kelliema ma jiġux fotografati individwalment jew fi
gruppi. Madankollu jistgħu jidhru fir-ritratti panoramiċi tal-avveniment/udjenza kollha.
Il-parteċipanti li ma jixtiqux li jkunu parti mill-attivitajiet ta’ streaming u ta’
reġistrazzjoni/pubblikazzjoni fuq l-internet għandhom il-possibbiltà li joġġezzjonaw għallipproċessar billi jibagħtu email lil DGT-TRANSLATORES@ec.europa.eu qabel iċ-ċerimonja talgħoti tal-premjijiet. F’dan il-każ u fejn possibbli, il-parteċipanti se jiġu diretti lejn post mhux
streamed dirett fuq l-internet.
Id-data personali tiegħek mhix se tintuża għal teħid ta’ deċiżjonijiet awtomatizzati, inkluż għattfassil tal-profili.

3.

Fuq liema bażi(jiet) ġuridiċi nipproċessaw id-data personali tiegħek?

L-operazzjonijiet ta’ pproċessar tad-data personali, marbuta mal-organizzazzjoni, il-ġestjoni, issegwiment u l-promozzjoni tal-konkors u ċ-ċerimonja tal-premjazzjoni tal-Juvenes Translatores
(inklużi il-web-streaming, ir-ritratti, ir-reġistrazzjoni awdjoviżiva) huma neċessarji għall-ġestjoni
u l-funzjonament tal-Kummissjoni, kif mandati mit-Trattati. Dawk id-dispożizzjonijiet huma
minquxa b’mod partikolari fl-Artikolu 11 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u fl-Artikolu 15 tat2

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Għaldaqstant, dawk l-operazzjonijiet ta’
pproċessar huma legali skont l-Artikolu 5(1)(a) tar-Regolament (UE) 2018/1725 (l-ipproċessar
ikun meħtieġ għat-twettiq ta’ kompitu li jsir fl-interess pubbliku jew fl-eżerċitar ta’ awtorità
uffiċjali mogħtija lill-istituzzjoni jew il-korp tal-Unjoni).
L-operazzjonijiet tal-ipproċessar tad-data personali tal-kelliema għaċ-ċerimonja tal-għoti talpremjijiet ta’ Juvenes Translatores li magħhom ikun ġie konkluż kuntratt, jitwettqu skont iddispożizzjonijiet kuntrattwali. Għaldaqstant, dak l-ipproċessar huwa meħtieġ u legali skont lArtikolu 5(1)(c) tar-Regolament (UE) 2018/1725 (l-ipproċessar huwa meħtieġ għat-twettiq ta’
kuntratt li s-suġġett tad-data jkun parti għalih, jew sabiex jittieħdu passi fuq talba tas-suġġett
tad-data qabel ma jidħol f’kuntratt).
Il-kunsens tiegħek huwa meħtieġ:


l-ipproċessar tad-data personali tiegħek relatata mar-rekwiżiti tad-dieta u/jew marrekwiżiti ta’ aċċess;



il-kondiviżjoni tal-lista ta’ parteċipanti taċ-ċerimonja ta’ premjazzjoni ta’ Juvenes
Translatores li fiha ismek, l-iskola tiegħek, il-pajjiż ta’ oriġini fuq is-sit web ta’ JT u l-midja
soċjali għal skopijiet ta’ informazzjoni;



l-ipproċessar tad-data personali tiegħek biex tiġi mistieden għal avvenimenti futuri li
jista’ jorganizza l-kontrollur tad-data ;



l-ipproċessar tad-data personali tiegħek biex tiġi infurmat dwar attivitajiet relatati ma’
attivitajiet ta’ traduzzjoni tal-Kummissjoni Ewropea ;



għall-ismijiet tar-rebbieħa, il-pajjiżi tal-oriġini tagħhom u t-traduzzjonijiet rebbieħa
tagħhom li jiġu ppubblikati fuq is-sit web Europa.



għal ismijiet speċjali, l-ismijiet tal-istudenti, il-pajjiżi tal-oriġini tagħhom li wkoll se jiġu
ppubblikati hemmhekk.

Jekk taqbel, inti tkun qed tagħtina l-kunsens espliċitu tiegħek skont l-Artikolu 5(1)(d) tarRegolament (UE) 2018/1725 biex nipproċessaw id-data personali tiegħek għal dawk l-iskopijiet
speċifiċi. Tista’ tagħti l-kunsens tiegħek permezz ta’ att affermattiv ċar billi timmarka l-kaxxa/i
fuq il-formola ta’ reġistrazzjoni online tal-kompetizzjoni . Ħu nota li hemm bżonn tal-kunsens
tiegħek biex tipparteċipa fil-konkors Juvenes Translatores.
Il-kunsens tiegħek għal dawn is-servizzi jista’ jiġi rtirat fi kwalunkwe waqt:
-

4.

Biex tirtira l-kunsens li tkun tajt biex tipparteċipa fil-konkors Juvenes Translatores,
ibgħat email lil DGT-TRANSLATORES@ec.europa.eu.
X’data personali niġbru u nkomplu nipproċessaw?

Se tiġi pproċessata d-data personali li ġejja:


dettalji ta’ kuntatt ta’ persuna li tirrappreżenta lill-iskejjel parteċipanti u/jew dettalji ta’
kuntatt ta’ adult responsabbli (kariga/titolu, isem, kunjom, isem tal-iskola, belt, pajjiż,
indirizz tal-posta elettronika, numru tat-telefown);



id-dettalji ta’ kuntatt u d-data tat-twelid tal-istudenti li jkunu daħlu għall-kompetizzjoni.
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jaf tinġabar data dwar iċ-ċittadinanza, il-passaport jew in-numru tal-karta tal-identità u
d-data tal-ħruġ u d-data tal-iskadenza tiegħu, sabiex is-suġġetti tad-data jkunu jistgħu
jiksbu aċċess għall-bini fejn issir iċ-ċerimonja tal-għoti tal-premjijiet;



rikjesti marbuta mal-ikel (jekk ikun hemm) jew rekwiżiti speċifiċi ta’ aċċess.

5.

Għal kemm żmien inżommuha d-data personali tiegħek?

Il-Kummissjoni Ewropea żżomm id-data personali tiegħek biss għaż-żmien meħtieġ biex
jintlaħaq il-għan tal-ġbir jew tal-ipproċessar ulterjuri.
Għal kull waħda mill-kategoriji tad-data personali li tiġi pproċessata, dawn huma d-dettalji dwar
iż-żamma u r-referenza għar-rekord rilevanti ta’:













6.

Id-data personali kollha relatata mal-organizzazzjoni u l-ġestjoni tal-kompetizzjoni
Juvenes Translatores (din tinkludi l-informazzjoni mogħtija matul ir-reġistrazzjoni, qabel,
matul jew wara l-avveniment) titħassar sena wara l-aħħar azzjoni konnessa maċċerimonja tal-għoti tal-premjijiet.
Id-data sensittiva relatata mar-rikjesti marbuta mal-ikel u/jew mar-rekwiżiti ta’ aċċess
titħassar malli ma tkunx għadha meħtieġa għall-iskop li għalih tkun inġabret fil-kuntest
tal-konkors tal-Juvenes Translatores, imma mhux iktar tard minn xahar wara t-tmiem
taċ-ċerimonja tal-għoti tal-premjijiet.
Ir-reġistrazzjonijiet mill-web-stream taċ-ċerimonja tal-għoti tal-premjijiet se jinżammu
għal sentejn qabel ma jitħassru. Ir-Rekord tal-Ipproċessar DPR-EC-00306 (Webstreaming tal-avvenimenti tal-Kummissjoni) fih iktar informazzjoni.
F’każ ta’ reġistrazzjoni awdjoviżiva taċ-ċerimonja tal-għoti tal-premjijiet, irreġistrazzjonijiet jinżammu għal 3 xhur wara l-laqgħa qabel ma jitħassru. Ir-Rekord talIpproċessar DPR-EC-01937 (Reġistrazzjoni awdjoviżiva tal-laqgħat) fih iktar
informazzjoni.
Id-data personali kondiviża mad-Direttorat Ġenerali għar-Riżorsi Umani u s-Sigurtà talKummissjoni Ewropea biex il-parteċipanti jkollhom aċċess għall-bini tal-Kummissjoni
tinżamm għal 6 xhur wara t-terminazzjoni tar-rabta bejn is-suġġett tad-data u lKummissjoni. Ir-Rekord tal-Ipproċessar DPR-EC-00655 (Sistema għall-Kontroll tal-Aċċess
Fiżiku għall-Bini tal-Kummissjoni (PACS)) fih iktar informazzjoni.
Data personali kondiviża mal-kontrollur għal finijiet postali futuri (pereżempju, biex
tirċievi bullettini jew stediniet għal avvenimenti simili) tiġi pproċessata f’konformità
mar-Rekord tal-ipproċessar — DPR-EC-02588 dwar il-Ġestjoni ta’ abbonamenti biex
wieħed jirċievi l-informazzjoni.
Fornituri ta’ servizzi magħżula għal finijiet organizzattivi (bħal fornituri, aġenti talivvjaġġar jew organizzazzjonijiet ta’ ġestjoni ta’ avvenimenti) huma kuntrattwalment
marbuta li jipproċessaw data personali f’isem u f’konformità mal-istruzzjonijiet talkontrollur tad-data, iżommu kunfidenzjali kwalunkwe data li jipproċessaw u
jipproteġuha minn aċċess, użu u żamma mhux awtorizzati.

Kif nipproteġu u nissalvagwardjaw id-data personali tiegħek?

Id-data personali kollha b’format elettroniku (ittri elettroniċi, dokumenti, bażijiet tad-data,
lottijiet tad-data mtellgħa f’sistema, eċċ.) tinħażen fis-servers tal-Kummissjoni Ewropea. Loperazzjonijiet tal-ipproċessar kollha jitwettqu skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom)
2017/46 tal-10 ta’ Jannar 2017 dwar is-sigurtà tas-sistemi ta’ komunikazzjoni u informazzjoni filKummissjoni Ewropea.
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Il-kuntratturi tal-Kummissjoni huma marbutin bi klawżola kuntrattwali speċifika għal kull
operazzjoni ta’ pproċessar tad-data peronali tiegħek f’isem il-Kummissjoni, kif ukoll bl-obbligi ta’
kunfidenzjalità li jitnisslu mir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (“GDPR” - irRegolament (UE) 2016/679).
Sabiex tipproteġi d-data personali tiegħek, il-Kummissjoni daħħlet fis-seħħ għadd ta’ miżuri
tekniċi u organizzazzjonali. Il-miżuri tekniċi jinkludu azzjonijiet xierqa li jindirizzaw is-sigurtà
online, ir-riskju ta’ telf tad-data, it-tibdil tad-data jew l-aċċess mhux awtorizzat, filwaqt li jitqies
ir-riskju ppreżentat mill-ipproċessar u n-natura tad-data personali li tkun qed tiġi pproċessata. Ilmiżuri organizzazzjonali jinkludu r-restrizzjoni tal-aċċess għad-data personali biss għall-persuni
awtorizzati bi ħtieġa leġittima ta’ tagħrif għall-finijiet ta’ din l-operazzjoni tal-ipproċessar.

7.

Min għandu aċċess għad-data personali tiegħek u lil min tiġi żvelata?

L-aċċess għad-data personali tiegħek jingħata lill-persunal tal-Kummissjoni responsabbli biex
iwettaq din l-attività ta’ pproċessar u lil persunal ieħor tal-Kummissjoni awtorizzat skont ilprinċipju tal-“ħtieġa ta’ tagħrif”. Dan il-persunal jirrispetta l-ftehimiet statutorji, u jekk ikun
meħtieġ, ftehimiet addizzjonali ta’ kunfidenzjalità.
Nistgħu wkoll naqsmu l-informazzjoni tiegħek mal-aġenzija tal-ivvjaġġar tagħna għall-finijiet talorganizzazzjoni tal-ivvjaġġar tar-rebbieħa tal-kompetizzjoni u l-parteċipanti taċ-ċerimonja ta’
premjazzjoni tal-konkors.
Cookies
Il-cookies huma fajls b’test qasir maħżuna fuq apparat (bħal kompjuter, tablet jew telefown)
meta wieħed iżur sit web. Il-cookies jintużaw għall-funzjonament tekniku ta’ sit web (cookies
funzjonali) jew għall-ġbir ta’ statistika (cookies analitiċi).
Ir-reġistrazzjoni għall-konkors tal-Juvenes Translatores issir permezz ta’ sit web tal-Kummissjoni.
Il-cookies maħżuna mill-Kummissjoni għal dan l-iskop fuq l-apparat tar-reġistrant huma koperti
mill-politika
tal-cookies
tal-Kummissjoni,
li
ssibha
hawnhekk:
https://ec.europa.eu/info/cookies_mt
Meta żżur is-sit(i) web tal-konkors tagħna u meta tirreġistra, aħna nżommu l-istorja tal-brawżer
taż-żjara tiegħek għal mhux iktar minn xahar. L-informazzjoni mbagħad titħassar. Il-ġbir, laggregazzjoni u l-anonimizzazzjoni tal-attivitajiet isiru fiċ-ċentru tad-data tal-Kummissjoni
Ewropea taħt miżuri ta’ sigurtà adegwati.
Il-cookies jinħażnu minn Europa Analytics, is-servizz korporattiv li jkejjel l-effikaċja u l-effiċjenza
tas-siti web tal-Kummissjoni Ewropea fuq EUROPA. Ir-Rekord tal-Ipproċessar DPR-EC-00685
(Europa Analytics) fih iktar informazzjoni.
Mhuwiex neċessarju bilfors li tippermetti l-cookies biex is-sit web jaħdem, iżda bihom ikollok
esperjenza ta’ bbrawżjar aħjar. Tista’ tħassar jew timblokka dawn il-cookies, imma jekk tagħmel
hekk xi karatteristiċi tas-sit web tal-laqgħa/tal-avveniment jaf ma jaħdmux kif suppost.
L-informazzjoni marbuta mal-cookies ma tintużax biex jiġu identifikati s-suġġetti tad-data b’mod
personali u d-data tal-mudell tinsab taħt il-kontroll assolut tal-Kummissjoni. Dawn il-cookies ma
jintużaw għal ebda għan ieħor ħlief dak deskritt hawnhekk.
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Jekk ma tixtieqx li d-data personali tiegħek tintuża għall-istatistiki anonimizzati u aggregati
tagħna, tista’ tirrifjuta l-kunsens tiegħek fuq il-paġna tal-cookies tagħna. B’mod partikolari, tista’
tikkontrolla u/jew tħassar dawk il-cookies kif tixtieq.

Għodod tal-IT għal partijiet terzi, inkluża l-Media Soċjali
Aħna nużaw għodod tal-IT ta’ partijiet terzi biex ninfurmaw dwar il-Juvenes Translatores u
nippromwovuh permezz ta’ mezzi ta’ komunikazzjoni użati b’mod wiesa’, inkluż il-media soċjali.
Għal informazzjoni ddettaljata dwar l-użu tal-media soċjali mill-Kummissjoni Ewropea, ara rRekord tal-Ipproċessar DPR-EC-00073 (Użu tal-Media Soċjali mill-Kummissjoni Ewropea).
Tista’ tara l-filmati tagħna, li ntellgħu wkoll fuq il-paġna ta’ Youtube tagħna u ssegwi l-links missit web tagħna għal Facebook, Instagram u Twitter.
Sabiex nipproteġu l-privatezza tiegħek, l-użu tagħna ta’ għodod tal-IT ta’ partijiet terzi biex
jikkonnettjaw ma’ dawk is-servizzi ma jissettjax cookies meta l-paġni tas-sit web tagħna jiġu
llowdjati fuq il-computer tiegħek (jew apparat ieħor), u lanqas ma jintbagħtu minnufih lil dik ilmedia soċjali jew siti web oħrajn. F’każ biss li tikklikkja buttuna jew tara video, cookie talkumpanija tal-media soċjali kkonċernata se jiġi installat fuq l-apparat tiegħek. Jekk ma tikklikkja
ebda buttuna jew video tal-media soċjali, ebda cookie ma jiġi installat fuq l-apparat tiegħek
minn partijiet terzi.
Sabiex tara dan il-kontenut ta’ parti terza fuq is-siti web tagħna, se jkun hemm messaġġ ta’
twissija li jeħtieġ li taċċetta dawk it-Termini u l-Kundizzjonijiet Speċifiċi ta’ dawk il-partijiet terzi,
inklużi l-politiki tagħhom dwar il-cookies, li fuqhom il-Kummissjoni ma għandha ebda kontroll.
Nirrakkomandaw li l-utenti jaqraw bir-reqqa l-politiki ta’ privatezza rilevanti ta’ Youtube,
Facebook, Instagram u Twitter qabel ma jużawhom. Dawn jispjegaw il-politika ta’ kull kumpanija
għall-ġbir tad-data personali u l-ipproċessar ulterjuri, l-użu tagħha tad-data, id-drittijiet talutenti u l-modi kif l-utenti jistgħu jipproteġu l-privatezza tagħhom meta jużaw dawk is-servizzi.
L-użu ta’ għodda tal-IT ta’ parti terza b’ebda mod ma jimplika li l-Kummissjoni Ewropea
tapprovahom jew li tapprova l-politiki ta’ privatezza tagħhom. Fil-każ li xi kultant għodod tal-IT
ta’ parti terza waħda jew aktar ma jkunux disponibbli, ma naċċettaw ebda responsabbiltà għal
nuqqas ta’ servizz minħabba l-perjodi ta’ waqfien tagħhom.

8.

X’inhuma d-drittijiet tiegħek u kif tista’ teżerċitahom?

Għandek drittijiet speċifiċi bħala “suġġett tad-data” skont il-Kapitolu III (l-Artikoli 14-25) tarRegolament (UE) 2018/1725, b’mod partikolari d-dritt li taċċessa d-data personali tiegħek u li
tirranġaha f’każ li d-data personali tiegħek ma tkunx eżatta jew ma tkunx kompluta. Fejn ikun
applikabbli, għandek id-dritt li tħassar id-data personali tiegħek, li tillimita l-ipproċessar tad-data
personali tiegħek, li toġġezzjona għall-ipproċessar u d-dritt għall-portabbiltà tad-data.
Għandek id-dritt li toġġezzjona għall-ipproċessar tad-data personali tiegħek, li jitwettaq
legalment skont l-Artikolu 5(1)(a) tar-Regolament (UE) 2018/1725, għal raġunijiet relatati massitwazzjoni partikolari tiegħek.
Inti tajt il-kunsens biex tipprovdi d-data personali tiegħek lill-Kontrollur tad-Data għal din loperazzjoni tal-ipproċessar. Tista’ tirtira l-kunsens tiegħek fi kwalunkwe ħin billi tinnotifika lillKontrollur tad-Data permess ta’ email f’dan l-indirizz DGT-TRANSLATORES@ec.europa.eu. Lirtirar tal-kunsens tiegħek mhux se jaffettwa l-legalità tal-ipproċessar imwettaq qabel ma tkun
irtirajt il-kunsens.
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Tista’ teżerċita d-drittijiet tiegħek billi tikkuntattja lill-Kontrollur tad-Data, jew f’każ ta’ kunflitt
lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data. Jekk ikun meħtieġ, tista’ tindirizza wkoll lill-Kontrollur
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. L-informazzjoni ta’ kuntatt tagħhom tinsab fl-Intestatura 9
hawn taħt.
Jekk tixtieq teżerċita d-drittijiet tiegħek fil-kuntest ta’ operazzjoni tal-ipproċessar speċifika
waħda jew aktar, fit-talba tiegħek ipprovdi d-deskrizzjoni tagħhom (jiġifieri r-referenza(i) tarreġistrazzjoni tagħhom kif speċifikat fl-Intestatura 10 hawn taħt).

9.
-

Informazzjoni ta’ kuntatt
Il-Kontrollur tad-Data

Jekk tixtieq teżerċita d-drittijiet tiegħek skont ir-Regolament (UE) 2018/1725, jew jekk għandek
xi kummenti, mistoqsijiet jew xi tħassib, jew jekk tixtieq tressaq ilment rigward il-ġbir u l-użu
tad-data personali tiegħek, inti liberu tikkuntattja lill-Kontrollur tad-Data f’dan l-indirizz DGTTRANSLATORES@ec.europa.eu.

-

L-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-Kummissjoni (DPO)

Tista’

lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data (DATA-PROTECTIONOFFICER@ec.europa.eu) dwar kwistjonijiet relatati mal-ipproċessar tad-data personali
tiegħek skont ir-Regolament (UE) 2018/1725.
-

tikkuntattja

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (KEPD)

Inti għandek id-dritt tirrikorri (jiġifieri tista’ tressaq ilment) għand il-Kontrollur Ewropew għallProtezzjoni tad-Data (edps@edps.europa.eu) jekk jidhirlek li nkisru d-drittijiet tiegħek skont irRegolament (UE) 2018/1725 b’riżultat tal-ipproċessar tad-data personali mill-Kontrollur tadData.

10.

Fejn tista’ ssib aktar informazzjoni dettaljata?

L-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-Kummissjoni (DPO) jippubblika r-reġistru taloperazzjonijiet kollha tal-ipproċessar tad-data personali mill-Kummissjoni Ewropea, dawk li
jkunu ġew iddokumentati u nnotifikati lilu. Tista’ taċċessa r-reġistru bil-link li ġejja:
http://ec.europa.eu/dpo-register.
Din l-operazzjoni tal-ipproċessar speċifika ġiet inkluża fir-reġistru pubbliku tal-Uffiċjal talProtezzjoni tad-Data bir-Referenza tar-reġistrazzjoni li ġejja: DPR-EC-00623.
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