Taqsira tal-linji gwida tal-protezzjoni tad-dejta għall-utenti tal-IMI


Għal xiex nista’ nuża l-IMI?

L-IMI tista' tintuża biss f'għadd ristrett ta' oqsma u għal finijiet speċifiċi definiti fil-leġiżlazzjoni
rilevanti tal-UE. Lista aġġornata hi disponibbli hawn.


Għaliex għandi nuża l-IMI minflok l-email jew it-telefown?

L-IMI ġiet żviluppata skont ir-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta u toffri livell ogħla ta’
protezzjoni tad-dejta u sigurtà minn posta regolari, telefown, faks jew email mhix inkriptjata. L-IMI
tista’ wkoll tipprovdilek prova ta’ skambju ta’ informazzjoni fil-forma ta' rapport iffirmat b'mod
diġitali.


Nista' niskambja tagħrif sensittiv permezz tal-IMI?

Iva, tista’ u għandek tuża l-IMI biex tiskambja dejta sensittiva (bħal informazzjoni dwar azzjoni
dixxiplinarja, sanzjonijiet amministrattivi jew kriminali) meta dan hu (i) awtorizzat skont illeġiżlazzjoni rilevanti (ara l-punt 1 hawn fuq) u (ii) meħtieġ biex tittieħed deċiżjoni dwar il-każ.


Għandi bżonn il-kunsens tal-persuna kkonċernata qabel ma nwieġeb għall-mistoqsijiet
dwarha fl-IMI?

Le1. Id-dejta personali taċ-ċittadini hi pproċessata fl-IMI abbażi ta' dispożizzjonijiet speċifiċi tal-liġi talUE u mhux neċessarju li jintalab il-kunsens sabiex jiġi ġġustifikat l-ipproċessar.


Għandi għalfejn ninforma liċ-ċittadini li qed nuża l-IMI għall-iskambju ta' informazzjoni
dwarhom?

Fil-prinċipju, iċ-ċittadini għandhom id-dritt li jkunu informati dwar dan, iżda mhux neċessarjament
f’kull każ individwali. Għal aktar gwida, ara l-Linji gwida dwar il-protezzjoni tad-dejta għall-utenti talIMI.


X 'jiġri jekk ċittadin jitlob li jingħatalu aċċess għad-dejta personali tiegħu?

Iċ-ċittadini għandhom id-dritt għall-aċċess tad-dejta personali tagħhom u li din l-informazjoni tiġi
kkoreġuta jew anke mħassra. Għal gwida dettaljata dwar kif tipproċedi, ara l-Linji gwida dwar ilprotezzjoni tad-dejta għall-utenti tal-IMI.


Xi ngħidu dwar is-sigurtà?

Is-sigurtà tal-IMI u l-operazzjonijiet tagħha jiddependu minnek ukoll. Għandek tikkonforma malmiżuri ta’ sigurtà li l-awtorità tiegħek tapplika għal għodod tal-IT użati għal ipproċessar tad-dejta
personali. Għandek dejjem iżżomm il-password u l-kodiċi tas-sigurtà tiegħek sikuri, u (jekk int involut
fil-ġestjoni tal-utenti) tiżgura li l-listi tal-utenti tal-IMI jiġu aġġornati.


Fejn għandi mmur b’mistoqsijiet dwar il-protezzjoni tad-dejta u l-IMI?

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet dwar il-protezzjoni tad-dejta, jekk jogħġbok aqra l-Linji gwida dwar ilprotezzjoni tad-dejta għall-utenti tal-IMI. Aktar informazzjoni tinsab fil-websajt tal-IMI. Barra minn
hekk, il-koordinatur nazzjonali tal-IMI tiegħek (NIMIC) hu punt ewlieni ta' kuntatt għal kwistjonijiet ta'
protezzjoni tad-dejta.
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Ħlief għal SOLVIT, fejn il-kunsens hu normalment akkwistat permezz tal-formola għall-ilmenti onlajn.
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L-IMI topera abbażi tar-Regolament tal-IMI li, fost affarijiet oħrajn, jistabbilixxi r-regoli applikabbli għallipproċessar tad-dejta personali.
Aktar informazzjoni dwar l-ipproċessar tad-dejta personali fl-IMI hi disponibbli fil-Linji gwida dwar il-protezzjoni
tad-dejta
għall-utenti
tal-IMI
u
fil-websajt
tal-IMI:
http://ec.europa.eu/internal_market/iminet/data_protection_mt.html.
Id-dettalji ta' kuntatt
net/contact_mt.html
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f’http://ec.europa.eu/internal_market/imi-
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