
Linji gwida dwar il-protezzjoni tad-dejta għall-utenti tal-IMI 

Ir-Regolament tal-IMI1 il-ġdid jikkodifika l-prattiċi eżistenti fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta 
personali fl-IMI u d-dħul fis-seħħ tiegħu fundamentalment ma jibdilx ir-regoli  applikabbli tal-
protezzjoni u s-sigurtà tad-dejta. Madankollu, jaf ikunu meħtieġa xi aġġustamenti. Din in-
nota għandha tgħin lill-utenti tal-IMI jiżguraw li jikkonformaw mal-qafas legali l-ġdid għall-
IMI.  

Informazzjoni bażika dwar l-ipproċessar tad-dejta personali fl-IMI (inkluż il-bażi legali għall-
ipproċessar tad-dejta, il-funzjonalitajiet tas-sistema, il-flussi ta’ xogħol u s-settijiet ta’ 
mistoqsijiet, kif ukoll informazzjoni dwar l-eċċezzjonijiet jew il-limitazzjonijiet nazzjonali tad-
drittijiet tas-suġġetti tad-dejta) hija disponibbli fuq il-websajt tal-IMI: 
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection/index_mt.htm 

Kuntatt mal-Helpdesk tal-IMI tal-Kummissjoni: IMI-HELPDESK@ec.europa.eu  

1. Għalxiex tintuża l-IMI? [Artikoli 3, 4 u13] 

L-IMI tista’ tintuża biss għal kooperazzjoni amministrattiva f’oqsma elenkati fl-Anness tar-
Regolament tal-IMI, jiġifieri: Id-Direttiva dwar is-Servizzi2, id-Direttiva dwar il-Kwalifiki 
Professjonali3, id-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Pazjenti4, ir-Regolament dwar it-trasport 
transkonfinali professjonali tal-euro fi flus kontanti5, u s-SOLVIT6, kif ukoll fil-kuntest tal-
Istazzjonar tal-Ħaddiema7 (abbażi ta’ proġett pilota8). Din il-lista sejra tiġi emendata minn 
żmien għal żmien (wieħed jista’ jsib informazzjoni aġġornata hawnhekk).  

2. Għaliex għandi nuża l-IMI minflok l-email jew it-telefon?  

Filwaqt li ssegwi l-prinċipju ta’ privatezza permezz tad-disinn, l-IMI ġiet żviluppata fid-dawl 
tar-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-dejta, b’mod partikolari permezz ta’ 
restrizzjonijiet imposti fuq l-aċċess għad-dejta personali skambjata permezz tal-applikazzjoni. 
Għaldaqstant, l-IMI toffri livell ogħla ta’ protezzjoni tad-dejta u tiżgura sigurtà ogħla minn 
metodi oħra ta’ skambju ta’ informazzjoni bħall-posta regolari, it-telefon, il-fax jew l-email 
mhux kriptat. 

                                                           
1 Ir-Regolament (UE) Nru 1024/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ 
Informazzjoni tas-Suq Intern u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/49/KE ("ir-Regolament tal-IMI"), ĠU L 316, 14.11.2012, p. 1. 

2 Id-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-suq intern, 
ĠU L 376, 27.12.2006, p. 36. 

3 Id-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 2005 dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali, 
ĠU L 255, 30.9.2005, p. 22, kif emendata. 

4 Id-Direttiva 2011/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 2011 dwar l-applikazzjoni tad-drittijiet tal-pazjenti fil-kura 
tas-saħħa transkonfinali, ĠU L 88, 4.4.2011, p. 45. 

5. Ir-Regolament (UE) Nru 1214/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Novembru 2011 dwar it-trasport transkonfinali 
professjonali tal-euro fi flus kontanti bit-triq bejn l-Istati Membri taż-żona tal-euro, ĠU L 31, 29.11.2011, p. 1. 

6 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta’ Diċembru 2001 dwar il-prinċipji għall-użu ta’ "SOLVIT" - in-Netwerk għas-Soluzzjoni ta’ 
Problemi fis-Suq Intern, ĠU L 331, 15.12.2001, p. 79. 

7 Id-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta’ ħaddiema fil-qafas ta’ prestazzjoni 
ta’ servizzi, ĠU L 18, 21.1.97, p. 1. 

8 Fil-preżent qegħdin jiġu kkunsidrati aktar proġetti pilota fl-oqsma tal-kummerċ elettroniku u ċ-ċertifikazzjoni tal-UE tas-sewwieqa tal-
ferroviji. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0001:0011:MT:PDF
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection/index_mt.htm
mailto:IMI-HELPDESK@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/about/index_mt.htm


Barra minn hekk, l-iskambju ta’ informazzjoni permezz tal-IMI jipprovdilek ukoll prova ta’ 
dawn l-iskambji li jista’ jkun li inti tkun ibbażajt id-deċiżjonijiet tiegħek fuqhom. Tista’ 
tagħmel estrazzjoni ta’ rapport b’firma diġitali mill-IMI dwar kull skambju li inti tkun involut 
fih. Dan huwa importanti fil-każ li d-deċiżjonijiet jiġu kkontestati. 

3. Nista’ niskambja informazzjoni sensittiva permezz tal-IMI? [Artikolu 16] 

Il-leġiżlazzjoni elenkata fil-punt 1 ta’ hawn fuq, ħafna drabi teħtieġ lill-awtoritajiet 
kompetenti sabiex jiskambjaw informazzjoni dwar is-sanzjonijiet dixxiplinari, amministrattivi 
jew kriminali jew informazzjoni oħra meħtieġa biex tiġi stabbilita r-reputazzjoni tajba ta’ 
individwu jew ta’ entità legali. F’konformità mal-prinċipji ta’ protezzjoni tad-dejta, din il-
kategorija ta’ informazzjoni għandha tintalab biss meta (i) tkun awtorizzata skont il-
leġiżlazzjoni rilevanti u (ii) tkun meħtieġa biex tkun tista’ tittieħed deċiżjoni fuq il-każ. Fil-
prattika, f’ħafna każijiet għandu jkun possibbli li tittieħed deċiżjoni infurmata u li titwieġeb il-
mistoqsija jew li jitwieġbu l-mistoqsijiet li jsiru permezz tal-IMI mingħajr ma ssir referenza 
speċifika għar-rekord kriminali ta’ individwu. Madankollu, fejn f’każ partikolari jkun hemm 
ħtieġa ġenwina li tiġi skambjata informazzjoni ta’ dan it-tip, l-IMI tista’ u għandha tintuża 
għal dan il-għan skont ir-Regolament tal-IMI. 

4. Għandi bżonn il-kunsens minn qabel tas-suġġetti tad-dejta qabel ma nwieġeb għal 
mistoqsijiet dwarhom fl-IMI? 

Le, bl-eċċezzjoni ta’ SOLVIT. Fejn id-dejta personali taċ-ċittadini tiġi pproċessata fl-IMI abbażi 
ta’ dispożizzjonijiet speċifiċi tad-Direttivi jew ir-Regolamenti tal-UE elenkati fl-Anness tar-
Regolament tal-IMI (ara wkoll il-punt 1 hawn fuq), m’hemmx bżonn li jintalab il-kunsens tas-
suġġett tad-dejta sabiex jiġi ġġustifikat l-ipproċessar. Dan huwa f’konformità mar-regoli tal-
UE applikabbli dwar il-protezzjoni tad-dejta9. 

Fil-każ ta’ SOLVIT, il-kunsens tas-suġġett tad-dejta jinkiseb permezz ta’ formula ta’ ilment 
online10. 

5. Liema informazzjoni għandi nipprovdi lis-suġġetti tad-dejta? [Artikolu 18] 

Fir-rigward tas-sigurtà, l-atturi kollha tal-IMI (jiġifieri l-awtoritajiet kompetenti, il-
koordinaturi tal-IMI u l-Kummissjoni) huma responsabbli b’mod konġunt biex tiġi żgurata 
trasparenza adegwata lejn is-suġġetti tad-dejta.  

Min-naħa tiegħek, meta tiġbor dejta personali direttament minn individwu (eż permezz ta’ 
formola ta’ applikazzjoni), għandek tal-anqas tipprovdilu/tipprovdilha l-informazzjoni li ġejja: 

- il-fatt li d-dejta personali tagħhom tista’ tiġi pproċessata fl-IMI; 

- l-identità u d-dettalji ta’ kuntatt tal-kontrollur (jiġifieri dawk tal-awtorità kompetenti 
tiegħek);  

- il-(kategoriji ta’) riċevituri li d-dejta tista’ tiġi żvelata lilhom (jiġifieri awtoritajiet 
kompetenti rilevanti ta’ Stati Membri oħra); 

                                                           
9 Ara l-Artikolu 7 tad-Direttiva 95/46/KE dwar il-protezzjoni tad-dejta. 

10 Ara SOLVIT Dikjarazzjoni dwar il-Privatezza. 

http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/data_protection/index_mt.htm


- id-dritt li jkollhom aċċess għad-dejta personali tagħhom u li din tiġi kkoreġuta. 

Huwa f’idejn kull awtorità kompetenti li tiddeċiedi kif twassal din l-informazzjoni (eż fil-
korrispondenza mas-suġġetti tad-dejta jew permezz ta’ dikjarazzjonijiet ta’ privatezza fuq il-
websajts, eċċ). Għal aktar dettalji dwar dan, ara r-regoli u l-linji gwida nazzjonali li huma fis-
seħħ. F’każ ta’ dubju, l-awtoritajiet kompetenti għandhom ifittxu parir mill-koordinaturi 
nazzjonali tagħhom tal-IMI (ara wkoll il-punt 7 ta’ hawn taħt). 

Il-liġi nazzjonali tista’ tistabbilixxi xi eċċezzjonijiet jew limitazzjonijiet speċifiċi fir-rigward tal-
obbligu ta’ trasparenza (eż. l-eżenzjoni ta’ ċerti tipi ta’ awtoritajiet pubbliċi jew proċeduri 
mir-rekwiżit li jipprovdu informazzjoni). Il-Kummissjoni sejra tikkollabora mal-koordinaturi 
nazzjonali tal-IMI sabiex jiġu identifikati r-regoli nazzjonali rilevanti u sejra tqegħdhom għad-
dispożizzjoni tal-pubbliku11.  

Wieħed jista’ jirreferi għal http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/data_protection/index_mt.htm biex jikseb informazzjoni aġġornata u għandu jikkunsidra li 
jinkludi dan il-link fil-materjali ta’ informazzjoni għas-suġġetti tad-dejta. 

6. L-informazzjoni dwar il-persuni ġuridiċi teħtieġ li tiġi protetta wkoll? [Artikolu 10] 

Mhux l-informazzjoni kollha skambjata permezz tal-IMI hija dejta personali, pereżempju 
meta tkun tikkonċerna entitajiet legali12 jew fejn il-mistoqsija u t-tweġiba ma jkollhomx 
x’jaqsmu ma’ xi individwu partikolari13. Din l-informazzjoni għandha tiġi ttrattata skont ir-
regoli nazzjonali applikabbli tas-segretezza jew il-kunfidenzjalità professjonali. Huwa wkoll 
possibbli li jintalab maniġġ kunfidenzjali ta’ dejta mhux personali fis-sistema. Dawn it-talbiet 
għandhom jiġu rrispettati mill-utenti tal-IMI. 

7. X’għandi nagħmel jekk suġġett tad-dejta jitlob aċċess għall-informazzjoni dwaru li 
tkun qiegħda tiġi skambjata fl-IMI? [Artikolu 19] 

Flimkien mad-dritt li jiġu infurmati, is-suġġetti tad-dejta għandhom dritt għal aċċess għad-
dejta personali tagħhom. Bħala regola ġenerali, is-suġġetti tad-dejta għandhom ikunu jistgħu 
jitolbu aċċess minn kwalunkwe waħda mill-awtoritajiet kompetenti involuti fil-proċedura ta’ 
kooperazzjoni amministrattiva li tikkonċernahom. Bħala prinċipju, talba għal aċċess għad-
dejta għandha tiġi aċċettata dejjem. Tista’ tipprintja rapport mill-bażi tad-dejta tal-IMI għal 
dan l-iskop jekk il-każ ikun għadu miftuħ jew jekk ikun ilu li ngħalaq inqas minn 6 xhur. Għal 
talbiet li jirrigwardaw każijiet eqdem, ikollok bżonn tikkuntattja lill-Helpdesk tal-IMI tal-
Kummissjoni. Dawn xorta waħda jistgħu jirkupraw id-dejta sa tliet snin wara l-għeluq tal-
iskambju ta’ informazzjoni. Wara dak il-perjodu, id-dejta personali kollha titħassar. 

                                                           
11 Eż. permezz tal-pubblikazzjoni fil-websajt tal-IMI: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection/index_en.htm. 

12 Għalkemm f’xi Stati Membri, il-kamp ta’ applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-dejta jkopri wkoll sa ċertu punt lill-persuni 

ġuridiċi. 

13 Eż. mistoqsija ġenerali dwar jekk professjoni hijiex regolata fi Stat Membru partikolari. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection/index_mt.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection/index_mt.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection/index_en.htm


8. X’jiġri jekk suġġett tad-dejta jkun irid li d-dejta tiegħu tiġi kkoreġuta jew titħassar? 
[Artikoli 19 u 20] 

Talba għal rettifika jew tħassir ta’ dejta għandha tiġi eżaminata fuq il-bażi tal-merti tagħha u 
d-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali tiegħek għall-protezzjoni tad-dejta. Jekk ikun meħtieġ, 
qabel ma tieħu deċiżjoni tista’ tikkuntattja lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta tal-awtorità 
tiegħek, jew awtoritajiet kompetenti oħrajn.  

Ladarba tittieħed id-deċiżjoni biex tintlaqa’ t-talba, l-azzjoni meħtieġa (korrezzjoni jew 
tħassir, kif ikun xieraq) fl-IMI titwettaq mill-attur rilevanti tal-IMI, skont iċ-ċirkostanzi tal-każ: 

(a) jekk it-talba għal rettifika jew tħassir tkun tikkonċerna proċedura ta’ kooperazzjoni 
amministrattiva li tkun għadha miftuħa (jiġifieri għadha fis-seħħ) u tkun ġiet 
indirizzata lill-awtorità kompetenti li tat bidu għall-proċedura fl-IMI, dik l-awtorità 
kompetenti tista’ u għandha twettaq l-azzjoni(jiet) meħtieġa fis-sistema. 

(b) jekk it-talba għal rettifika jew tħassir tasal u milqugħha mill-awtorità kompetenti li 
kienet involuta fil-fluss tax-xogħol iżda li ma tatx bidu għall-iskambju tal-
informazzjoni, dik l-awtorità kompetenti ma tkun tista’ twettaq l-ebda azzjoni fuq id-
dejta personali fl-IMI stess għal raġunijiet ta’ sigurtà. Għaldaqstant, din għandha 
tikkuntattja lill-Helpdesk tal-IMI tal-Kummissjoni li mbagħad jaħdem flimkien mal-
awtorità kompetenti biex jiġi żgurat li jitwettaq dak kollu li hu meħtieġ. 

(ċ) għal raġunijiet tekniċi, ir-rettifika jew it-tħassir ta’ dejta personali li tkun inkluża fl-
iskambji ta’ informazzjoni li jkunu ngħalqu fl-IMI jistgħu jitwettqu biss mill-
Kummissjoni. Għaldaqstant, l-awtorità kompetenti li tkun laqgħet din it-talba 
għandha tikkuntattja lill-Helpdesk tal-IMI tal-Kummissjoni mingħajr dewmien biex 
jintlaħaq qbil fuq il-kors xieraq ta’ azzjoni. 

B’konformità mar-Regolament tal-IMI, il-korrezzjoni jew it-tħassir tad-dejta għandhom isiru 
malajr kemm jista’ jkun u sa mhux aktar tard minn 30 jum wara li t-talba tkun waslet għand l-
awtorità kompetenti. Normalment, dan il-limitu ta' żmien jipprevali fuq limiti ta' żmien 
applikabbli b’mod ġenerali li huma stabbiliti fil-liġi nazzjonali (jekk ikun hemm). Wieħed 
għandu jżomm f’moħħu li fil-każijiet (b) u (ċ) ta’ hawn fuq għandu jingħata żmien suffiċjenti 
għall-intervent tekniku meħtieġ mill-Kummissjoni. Għaldaqstant wieħed għandu jinforma lill-
Helpdesk tal-IMI tal-Kummissjoni dwar dawn it-talbiet mingħajr dewmien. 

F’każijiet fejn talba għal rettifika jew tħassir ta’ dejta personali li diġà jkunu ġew imblukkati fl-
IMI (6 xhur wara l-għeluq formali ta’ każ), l-awtorità kompetenti għandha tikkuntattja lill-
Helpdesk tal-IMI tal-Kummissjoni biex tivverifika jekk it-talba tissodisfax ir-rekwiżiti stabbiliti 
fir-Regolament tal-IMI u biex tasal għal qbil fuq il-kors ta’ azzjoni x-xieraq. Bħala regola, id-
dejta imblukkata ma titħassarx jew tiġi kkoreġuta, iżda l-fatt li l-eżattezza jew il-legalità 
tagħha hija kkontestata mis-suġġett tad-dejta jiġi rreġistrat, flimkien mal-informazzjoni 
kkoreġuta. Għal raġunijiet tekniċi, din ir-reġistrazzjoni trid issir mill-Kummissjoni. 

Fejn il-liġi nazzjonali tipprovdi eċċezzjonijiet jew limitazzjonijiet dwar id-drittijiet tas-suġġetti 
tad-dejta, dawn l-eżenzjonijiet jew il-limitazzjonijiet jibqgħu applikabbli b’mod sħiħ fil-
kuntest tal-IMI u l-Kummissjoni għandha tiġi infurmata u se tagħmilhom għad-dispożizzjoni 
tal-pubbliku biex tiżgura li jkun hemm it-trasparenza. 



9. Id-dejta personali kemm sejra ddum miżmuma fl-IMI? [Artikolu 14] 

Bħala regola ġenerali, id-dejta personali pproċessata fl-IMI tiġi imblukkata sitt xhur14 wara li 
tkun ingħalqet formalment il-proċedura ta’ kooperazzjoni amministrattiva15 fis-sistema. Id-
dejta imblukkata hija inaċċessibbli għall-utenti tal-IMI permezz tal-interfaċċa normali tal-
IMI16. Id-dejta personali fl-IMI titħassar awtomatikament, 3 snin wara l-għeluq formali tal-
proċedua ta’ kooperazzjoni amministrattiva. 

L-IMI tuża għadd ta’ karatteristiċi tekniċi (eż. tfakkiriet) li jħeġġuk bħala utent biex tagħlaq 
formalment il-proċedura fis-sistema malajr kemm jista’ jkun.  

Barra minn hekk, huwa possibbli li d-dejta personali fl-IMI titħassar qabel ma jiskadi l-
perjodu taż-żamma, fuq bażi ta’ każ b’każ, fuq talba espliċita ta’ awtorità kompetenti u 
sakemm l-individwu kkonċernat ikun ta l-kunsens tiegħu. Huwa importanti li wieħed jiftakar 
li l-IMI tipprovdi biss possibbiltà ta’ tħassir bikri. Qabel ma tiddeċiedi li titlob it-tħassir bikri 
(eż. bi tweġiba għal talba mill-individwu kkonċernat), jekk jogħġbok kun żgur li hemm 
raġunijiet legali suffiċjenti għal din it-talba abbażi tad-dritt nazzjonali applikabbli, inkluż il-
leġiżlazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta, u/jew ir-regoli applikabbli dwar il-proċedura 
amministrattiva.  

10. U xi ngħidu dwar id-dejta personali tal-utenti tal-IMI? [Artikolu 15] 

Id-dejta personali tiegħek (jiġifieri d-dettalji ta’ kuntatt tal-utenti tal-IMI) jinżammu fis-
sistema sakemm tibqa’ utent tal-IMI. Din tista’ tiġi pproċessata għal skopijiet bħal 
monitoraġġ tal-użu tas-sistema mill-koordinaturi tal-IMI u l-Kummissjoni, komunikazzjoni, 
taħriġ u inizjattivi ta’ sensibilizzazzjoni, u ġbir ta’ informazzjoni dwar il-kooperazzjoni 
amministrattiva jew l-assistenza reċiproka fis-suq intern, eż. permezz ta’ stħarriġ fost l-
utenti. Ladarba l-użu tal-IMI ma jibqax parti mir-responsabbiltajiet tiegħek, id-dejta personali 
tiegħek tiġi imblukkata, iżda tibqa’ fis-sistema għal tliet snin qabel ma din finalment 
titħassar17. Għaldaqstant, huwa importanti ħafna li l-listi tal-utenti jinżammu aġġornati. Għal 
dan il-għan, l-utenti jew is-superviżuri tagħhom għandhom jikkomunikaw il-bidliet lill-
koordinatur rilevanti tal-IMI.  

11. Min hu responabbli għas-sigurtà tal-IMI? [Artikolu 17] 

L-atturi kollha tal-IMI (jiġifieri, il-Kummissjoni, l-IMI, il-koordinaturi u l-awtoritajiet 
kompetenti) jaqsmu r-responsabbiltà biex jiżguraw is-sigurtà tal-IMI u l-operazzjonijiet 
tagħha. 

Il-Kummissjoni tiżgura li l-IMI tikkonforma mar-rekwiżiti applikabbli għas-sistemi tal-
Informatika fil-livell tal-UE stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2006)3602 dwar is-

                                                           
14 Għal SOLVIT, dan il-perjodu huwa stabbilit għal 18-il xahar. Fil-każ tad-Direttiva dwar is-Servizzi, ir-regoli tal-maniġġ tat-twissijiet sejrin 

jibqgħu l-istess, jiġifieri l-informazzjoni, inkluża d-dejta personali li tkun tinsab fi twissija li tkun ingħalqet, issir invisibbli għall-utenti tal-IMI. 

15 Ir-Regolament tal-IMI juża t-terminu "proċedura ta’ kooperazzjoni amministrattiva" biex jiddeskrivi l-flussi ta’ xogħol fl-IMI. 

16 F’ċirkustanzi eċċezzjonali, il-Kummissjoni sejra tkun tista’ tiġbed l-informazzjoni imblukkata fuq talba speċifika minn awtorità kompetenti 

u bil-kunsens tal-individwu kkonċernat, għal raġunijiet ta’ prova ta’ skambju ta’ informazzjoni jew għal raġunijiet li jieħdu preċedenza ta’ 

interess pubbliku. 

17 Id-dejta imblukkata tista’ tinġibed biss f’każijiet eċċezzjonali għal skopijiet ta’ prova u ta’ skambju ta’ informazzjoni fl-IMI. 



Sigurtà tas-Sistemi ta’ Informazzjoni u r-regoli implimentattivi tagħha. Dan ifisser li tkun 
twettqet analiżi tar-riskji u li jkunu ġew iddefiniti u integrati miżuri ta’ sigurtà tekniċi u 
organizzazzjonali xierqa fis-sistema tal-IMI. Pereżempju, l-awtentikazzjoni (kombinazzjoni ta’ 
PIN/password) u l-mekkaniżmi ta’ kontroll tal-aċċess jiżguraw il-kunfidenzjalità u l-integrità 
tas-sistema tal-IMI u l-informazzjoni li fiha. Id-dejta personali tiġi trasmessa b’mod kriptat bl-
użu ta' protokoll https u, permezz tal-partizzjoni loġika tad-dejta, utent għandu aċċess biss 
għad-dejta speċifika li jkun jeħtieġ. 

Barra minn hekk, kull awtorità kompetenti hija kontrollur tad-dejta u għaldaqstant hija 
responsabbli għall-iżgurar tas-sigurtà tad-dejta personali li timmaniġġa. Għaldaqstant, kull 
utent tal-IMI għandu jimplimenta miżuri ta’ sigurtà organizzazzjonali applikabbli għall-
ipproċessar ta’ dejta personali skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali. B’mod ġenerali, il-miżuri ta’ 
sigurtà għall-utenti tal-IMI ma jkunux differenti minn dawk il-miżuri li l-awtorità tiegħek 
tapplika għal għodod oħrajn li jintużaw għall-ipproċessar tad-dejta personali18. 
Prekawzjonijiet bażiċi li għandek dejjem tieħu jinkludu: li żżomm il-password u l-kodiċi ta’ 
sigurtà tiegħek sikuri, u (għal dawk involuti fil-ġestjoni tal-utenti) li jiġi żgurat li l-listi tal-
utenti tal-IMI jinżammu aġġornati, u li d-drittijiet ta’ aċċess ta’ dawk li jkunu bidlu l-impjieg 
jew ta’ dawk li r-responsabbiltajiet tagħhom ma jkunux għadhom jinvolvu l-użu tal-IMI, jiġu 
revokati fil-pront. 

Huwa importanti wkoll li jiġu applikati miżuri ta’ sigurtà xierqa għad-dejta personali li inti 
tagħmel estrazzjoni minnha u li inti tipproċessa ulterjorment barra mill-IMI (eż. f’rapport 
stampat jew inkella arkivjat barra mill-IMI). Ġeneralment dawn ma jkunx differenti minn 
dawk applikabbli għall-operazzjonijiet ta’ pproċessar tad-dejta oħra tal-awtorità tiegħek. 
F’każ ta’ dubju, għandek tivverifika x’inhuma dawn ir-regoli mal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta tal-awtorità tiegħek jew mal-koordinatur tal-IMI tiegħek.  

12. Fejn għandi nirrikorri b’mistoqsijiet dwar il-protezzjoni tad-dejta u l-IMI? 

F’każ ta’ dubju fir-rigward tar-regoli dwar il-protezzjoni tad-dejta personali fl-IMI u/jew l-applikazzjoni 

tagħhom fil-prattika, il-koordinatur tal-IMI nazzjonali (NIMIC) huwa l-punt ta’ kuntatt ewlieni 
tiegħek għall-utenti tal-IMI. In-NIMIC jipprovdilek informazzjoni rilevanti u jaġixxi wkoll bħala 
l-interlokutur prinċipali tal-Kummissjoni fir-rigward tal-protezzjoni tad-dejta u s-sigurtà. 

 

                                                           
18 Jekk jogħġbok innota li miżura ta’ sigurtà speċifika tista’ tapplika għall-ipproċessar ta’ dejta sensittiva fl-organizzazzjoni tiegħek. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_mt.htm

