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Sommarju Eżekuttiv 

 

Din l-Opinjoni tanalizza l-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 7 tad-Direttiva 95/46/KE biex l-

ipproċessar tad-dejta jkun leġittimu. Billi tiffoka fuq l-interessi leġittimi tal-kontrollur, hija 

tipprovdi gwida dwar kif għandu jiġi applikat l-Artikolu 7(f) skont il-qafas ġuridiku preżenti u 

tagħmel rakkomandazzjonijiet għal titjib fil-ġejjieni. 

 

L-Artikolu 7(f) huwa l-aħħar minn sitt bażijiet għall-ipproċessar legali ta' dejta personali. Fir-

realtà huwa jitlob l-ibbilanċjar tal-interessi leġittimi tal-kontrollur, jew ta' kull parti terza li 

lilha tiġi żvelata d-dejta, kontra l-interessi jew id-drittijiet fundamentali tas-suġġett tad-dejta. 

L-eżitu ta' dan it-test tal-ibbilanċjar se jiddetermina jekk l-Artikolu 7(f) jistax jintuża bħala 

bażi ġuridika għall-ipproċessar. 

 

Id-WP29 jirrikonoxxi l-importanza u s-siwi tal-kriterju tal-Artikolu 7(f), li fiċ-ċirkustanzi 

korretti u soġġett għal salvagwardji adegwati jista' jgħin biex tiġi evitata d-dipendenza 

eċċessiva fuq bażijiet ġuridiċi oħra. L-Artikolu 7(f) ma għandux jiġi ttrattat bħala "l-aħħar 

alternattiva" għal sitwazzjonijiet rari jew mhux mistennija meta bażijiet oħra għall-ipproċessar 

leġittimu jkunu meqjusa li ma japplikawx. Madankollu, huwa ma għandux jintgħażel b'mod 

awtomatiku, jew l-użu tiegħu jiġi estiż b'mod eċċessiv abbażi ta' perċezzjoni li huwa inqas 

restrittiv mill-bażijiet l-oħra. 

 

Valutazzjoni xierqa skont l-Artikolu 7(f) mhijiex test sempliċi ta' bbilanċjar li jikkonsisti 

sempliċement mit-tqabbil ma' xulxin ta' żewġ "piżijiet" faċilment kwantifikabbli u 

komparabbli. Pjuttost, it-test jeħtieġ konsiderazzjoni sħiħa ta' numru ta' fatturi, sabiex ikun 

assigurat li jitqiesu sewwa l-interessi u d-drittijiet fundamentali tas-suġġetti tad-dejta. Fl-istess 

ħin huwa skalabbli li jista' jvarja minn sempliċi għal kumpless u ma għandux għalfejn ikun ta' 

piż eċċessiv. Il-fatturi li għandhom jiġu kkunsidrati meta jitwettaq it-test tal-ibbilanċjar 

jinkludu: 

 

- in-natura u s-sors tal-interess leġittimu u jekk l-ipproċessar tad-dejta jkunx neċessarju għall-

eżerċizzju ta' dritt fundamentali, ikunx fl-interess pubbliku, jew igawdix minn rikonoxximent 

fil-komunità kkonċernata; 

 

- l-impatt fuq is-suġġett tad-dejta u l-aspettattivi raġonevoli tiegħu dwar x'se jiġri mid-dejta 

tiegħu, kif ukoll in-natura tad-dejta u kif tiġi pproċessata; 

 

- salvagwardji addizzjonali li jistgħu jillimitaw l-impatt eċċessiv fuq is-suġġett tad-dejta, 

bħall-minimizzazzjoni tad-dejta, teknoloġiji li jżidu l-privatezza; trasparenza akbar, id-dritt 

ġenerali u mingħajr kundizzjonijiet ta' esklużjoni fakultattiva, u l-portabilità tad-dejta. 

 

Għall-ġejjieni, id-WP29 jirrakkomanda l-implimentazzjoni ta' premessa fir-Regolament 

propost dwar il-fatturi prinċipali li għandhom jiġu kkunsidrati meta jiġi applikat it-test tal-

ibbilanċjar. Id-WP29 jirrakkomanda wkoll li tiġi miżjuda premessa li titlob li l-kontrollur, 

fejn ikun xieraq, jiddokumenta l-valutazzjoni tiegħu fl-interessi ta' responsabbiltà akbar. Fl-

aħħar nett, id-WP29 jappoġġa wkoll dispożizzjoni sostantiva għall-kontrolluri sabiex huma 

jispjegaw lis-suġġetti tad-dejta għaliex jaħsbu li l-interessi tagħhom ma jkunux se jiġu 

megħluba mill-interessi, id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-dejta. 
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IL-GRUPP TA' ĦIDMA GĦALL-PROTEZZJONI TA' INDIVIDWI FL-

IPPROĊESSAR TA' DEJTA PERSONALI 
 

stabbilit bid-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995, 

 

wara li kkunsidra l-Artikoli 29 u 30 paragrafi 1(a) u 3 ta' dik id-Direttiva,  

 

wara li kkunsidra r-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

 

ADOTTA L-OPINJONI PREŻENTI: 

 

I. Introduzzjoni  

 

Din l-Opinjoni tanalizza l-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 7 tad-Direttiva 95/46/KE
1
 (id-

"Direttiva") biex l-ipproċessar tad-dejta jkun leġittimu. Hija tiffoka, b'mod partikolari, fuq l-

interessi leġittimi tal-kontrollur, skont l-Artikolu 7(f). 

 

Il-kriterji elenkati fl-Artikolu 7 huma relatati mal-prinċipju aktar wiesa' tal-"legalità" stipulat 

fl-Artikolu 6(1)(a), li jitlob li d-dejta personali trid tiġi pproċessata "b'mod ġust u skont il-

liġi". 

 

L-Artikolu 7 jitlob li d-dejta personali tiġi pproċessata biss jekk tapplika mill-anqas waħda 

mis-sitt bażijiet ġuridiċi elenkati f'dak l-Artikolu. B'mod partikolari, id-dejta personali tiġi 

pproċessata biss (a) abbażi tal-kunsens ċar tas-suġġett tad-dejta
2
; jew jekk - fil-qosor

3
 - l-

ipproċessar ikun meħtieġ għal: 

 

(b) l-eżekuzzjoni ta' kuntratt mas-suġġett tad-dejta; 

(c) it-tħaris ta' obbligu ġuridiku impost fuq il-kontrollur; 

(d) il-protezzjoni tal-interessi vitali tas-suġġett tad-dejta; 

(e) it-twettiq ta' ħidma fl-interess pubbliku; jew 

(f) interessi leġittimi li jkollu l-kontrollur, soġġett għal test addizzjonali tal-ibbilanċjar kontra 

d-drittijiet u l-interessi tas-suġġett tad-dejta. 

 

Din l-aħħar raġuni tippermetti pproċessar "meħtieġ għall-finijiet tal-interessi leġittimi li jkollu 

l-kontrollur jew il-parti terza jew il-partijiet li lilhom tkun żvelata d-dejta, ħlief meta dawk l-

interessi jiġu wara l-interessi ta' drittijiet jew
4
 libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-dejta li 

jkun jeħtiġilhom protezzjoni skont l-Artikolu 1(1)". Fi kliem ieħor, l-Artikolu 7(f) jippermetti 

pproċessar soġġett għal test tal-ibbilanċjar, li jiżen l-interessi leġittimi tal-kontrollur - jew il-

                                                 
1 

Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24.10.1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-

rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-dejta (ĠU L 281,23.11.1995, 

p. 31). 
2
 Ara l-Opinjoni 15/2011 tal-Grupp ta' Ħidma tal-Artikolu 29 dwar il-Protezzjoni tad-Dejta dwar id-definizzjoni 

ta' kunsens, adottata fit-13.07.2011 (WP187). 
3
 Dawn id-dispożizzjonijiet huma diskussi f'aktar dettall fi stadju aktar tard. 

4
 Kif spjegat fit-Taqsima III.3.2, il-verżjoni Ingliża tad-Direttiva jidher li fiha żball tipografiku: it-test għandu 

jaqra "interessi jew drittijiet fundamentali" minflok "interessi ta' drittijiet fundamentali". 
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parti terza jew il-partijiet li lilhom tkun żvelata d-dejta – kontra l-interessi jew id-drittijiet 

fundamentali tas-suġġetti tad-dejta.
5
  

 

Ħtieġa ta' approċċ aktar konsistenti u armonizzat madwar l-Ewropa 

 

L-istudji mwettqa mill-Kummissjoni fil-qafas tal-eżami tad-Direttiva
6
 kif ukoll il-

kooperazzjoni u l-iskambju ta' veduti bejn l-awtoritajiet nazzjonali għall-protezzjoni tad-dejta 

("DPAs") urew nuqqas ta' interpretazzjoni armonizzata tal-Artikolu 7(f) tad-Direttiva, li 

wassal għal applikazzjonijiet diverġenti fl-Istati Membri. B'mod partikolari, għalkemm 

f'diversi Stati Membri jeħtieġ li jitwettaq test veru tal-ibbilanċjar, l-Artikolu 7(f) xi drabi 

jitqies b'mod żbaljat bħala "bieb miftuħ" sabiex jiġi leġittimizzat kull pproċessar ta' dejta li ma 

jaqax taħt waħda mill-bażijiet ġuridiċi l-oħra. 

 

In-nuqqas ta' approċċ konsistenti jista' jwassal għal nuqqas ta' ċertezza tad-dritt u 

previdibbiltà, jista' jdgħajjef il-pożizzjoni tas-suġġetti tad-dejta u jista' jimponi wkoll piżijiet 

regolatorji bla bżonn fuq in-negozji u organizzazzjonijiet oħra li joperaw bejn il-fruntieri. 

Dawn l-inkonsistenzi diġà wasslu għal litigazzjoni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 

Ewropea ("ECJ")
7
. 

 

Għalhekk huwa partikolarment f'waqtu, hekk kif tissokta l-ħidma lejn Regolament ġenerali 

ġdid dwar il-Protezzjoni tad-Dejta, li s-sitt bażi għall-ipproċessar (li tirreferi għall-"interessi 

leġittimi") u r-relazzjoni tagħha mal-bażijiet l-oħra għall-ipproċessar, ikunu mifhuma b'mod 

aktar ċar. B'mod partikolari, il-fatt li huma involuti d-drittijiet fundamentali tas-suġġetti tad-

dejta, ifisser li l-applikazzjoni tas-sitt bażijiet kollha għandha - b'mod dovut u ugwali - 

tikkunsidra r-rispett ta' dawk id-drittijiet. L-Artikolu 7(f) ma għandux isir mod faċli biex 

wieħed ma jikkonformax mal-liġi dwar il-protezzjoni tad-dejta. 

 

Din hija r-raġuni għaliex il-Grupp ta' Ħidma tal-Artikolu 29 dwar il-Protezzjoni tad-Dejta 

("Grupp ta' Ħidma"), bħala parti mill-Programm ta' Ħidma tiegħu għall-perjodu 2012-2013, 

iddeċieda li jħares bir-reqqa lejn dan is-suġġett u - sabiex iwettaq dan il-Programm ta' Ħidma
8 

- impenja ruħu li jfassal din l-Opinjoni. 

 

Implimentazzjoni tal-qafas ġuridiku preżenti u preparazzjoni għall-ġejjieni 

 

                                                 
5
 Ir-referenza għall-Artikolu 1(1) ma għandhiex tiġi interpretata bħala li tillimita l-firxa tal-interessi jew id-

drittijiet fundamentali tas-suġġett tad-dejta. Pjuttost, ir-rwol ta' din ir-referenza huwa biex tenfasizza l-għan 

ġenerali tal-liġijiet dwar il-protezzjoni tad-dejta u d-Direttiva nnifisha. Fil-fatt, l-Artikolu 1(1) ma jirreferix biss 

għall-protezzjoni tal-privatezza iżda wkoll għall-protezzjoni tad-"drittijiet u l-libertajiet tal-persuni naturali" l-

oħra kollha, li l-privatezza hija biss waħda minnhom. 
6 

Fil-25 ta' Jannar 2012, il-Kummissjoni Ewropea adottat pakkett għar-riforma tal-qafas tal-protezzjoni tad-dejta 

Ewropew. Il-pakkett jinkludi (i) "Komunikazzjoni" (COM(2012)9 finali), (ii) proposta għal "Regolament dwar 

il-Protezzjoni ta' Dejta Ġenerali" ("Regolament propost") (COM(2012)11 finali), u (iii) proposta għal "Direttiva" 

dwar il-protezzjoni tad-dejta fil-qasam tal-infurzar tal-liġi kriminali (COM(2012)10 finali). Il-"Valutazzjoni tal-

Impatt" li takkumpanja, li fiha 10 annessi, hija ppreżentata f'Dokument ta' Ħidma tal-Kummissjoni 

(SEC(2012)72 finali). Ara, b'mod partikolari, l-istudju bit-titlu "Evalwazzjoni tal-implimentazzjoni tad-Direttiva 

dwar il-Protezzjoni tad-Dejta", li tifforma l-Anness 2 għall-Valutazzjoni tal-Impatt li takkumpanja l-pakkett tal-

Kummissjoni Ewropea għar-riforma tal-protezzjoni tad-dejta. 
7
 Ara l-paġna 7, taħt l-intestatura 'II.1 Storja fil-Qosor', 'Implimentazzjoni tad-Direttiva; is-sentenza tal-ASNEF u 

tal-FECEMD'. 
8 

Ara l-Programm ta' ħidma 2012-2013 tal-Grupp ta' Ħidma tal-Artikolu 29 dwar il-Protezzjoni tad-Dejta adottat 

fl-1 ta' Frar 2012 (WP190). 
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Il-Programm ta' Ħidma nnifsu semma b'mod ċar żewġ għanijiet: "li jassigura l-

implimentazzjoni korretta tal-qafas ġuridiku preżenti" u wkoll "li jipprepara għall-ġejjieni".  

 

Għalhekk, l-ewwel għan ta' din l-Opinjoni huwa li tassigura fehim komuni tal-qafas ġuridiku 

eżistenti. Dan l-objettiv isegwi Opinjonijiet preċedenti dwar dispożizzjonijiet importanti oħra 

tad-Direttiva
9
. It-tieni, billi tibni fuq l-analiżi, l-Opinjoni se tifformula wkoll 

rakkomandazzjonijiet ta' politika sabiex jiġu kkunsidrati waqt l-eżami tal-qafas ġuridiku 

għall-protezzjoni tad-dejta.  

 

Struttura tal-Opinjoni 

 

Wara ħarsa ġenerali qasira lejn l-istorja u r-rwol tal-interessi leġittimi u bażijiet oħra għall-

ipproċessar fil-Kapitolu II, il-Kapitolu III se jeżamina u jinterpreta d-dispożizzjonijiet 

rilevanti tad-Direttiva, billi jikkunsidra l-bażi komuni fl-implimentazzjoni nazzjonali 

tagħhom. Din l-analiżi hija illustrata b'eżempji prattiċi bbażati fuq l-esperjenza nazzjonali. L-

analiżi tappoġġa r-rakkomandazzjonijiet fil-Kapitolu IV kemm dwar l-applikazzjoni tal-qafas 

regolatorju preżenti kif ukoll fil-kuntest tal-eżami tad-Direttiva. 

 

II. Osservazzjonijiet ġenerali u kwistjonijiet ta' politika 

II.1.  Storja fil-qosor 

 

Din il-ħarsa ġenerali tiffoka fuq kif żviluppaw il-kunċetti tal-legalità u l-bażijiet ġuridiċi 

għall-ipproċessar, inklużi l-interessi leġittimi. Hija tispjega b'mod partikolari kif il-ħtieġa ta' 

bażi ġuridika l-ewwel intużat bħala rekwiżit fil-kuntest tad-derogi għad-drittijiet tal-

privatezza, u suċċessivament żviluppat f'rekwiżit separat fil-kuntest tal-protezzjoni tad-dejta. 

 

Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem ('KEDB') 

 

L-Artikolu 8 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, adottata fl-1950, 

jinkorpora d-dritt għall-privatezza - jiġifieri r-rispett għall-ħajja privata u l-ħajja tal-familja, 

id-dar u l-korrispondenza ta' kull persuna. Huwa jipprojbixxi kull indħil fid-dritt għall-

privatezza ħlief jekk ikun "skont il-liġi" u jkun "meħtieġ f'soċjetà demokratika" sabiex 

jissodisfa ċerti tipi ta' interessi pubbliċi urġenti elenkati b'mod speċifiku. 

 

L-Artikolu 8 tal-KEDB jiffoka fuq il-protezzjoni tal-ħajja privata, u jitlob ġustifikazzjoni għal 

kull indħil fil-privatezza. Dan l-approċċ huwa bbażat fuq projbizzjoni ġenerali tal-indħil fid-

dritt għall-privatezza u jippermetti eċċezzjonijiet biss f'kundizzjonijiet definiti b'mod strett. 

F'każijiet fejn ikun hemm "indħil fil-privatezza" hija meħtieġa bażi ġuridika, kif ukoll l-

ispeċifikazzjoni ta' għan leġittimu bħala prekundizzjoni sabiex tiġi valutata l-ħtieġa tal-indħil. 

Dan l-approċċ jispjega li l-KEDB ma tipprovdix lista ta' bażijiet ġuridiċi possibbli iżda 

tikkonċentra fuq il-ħtieġa ta' bażi ġuridika, u l-kundizzjonijiet li trid tissodisfa din il-bażi 

ġuridika. 

 

                                                 
9
 Bħall-Opinjoni 3/2013 dwar il-limitazzjoni tal-iskop, adottata fit-03.04.2013 (WP203), l-Opinjoni 15/2011 

dwar id-definizzjoni tal-kunsens (ċitata fin-nota 2 f'qiegħ il-paġna), l-Opinjoni 8/2010 dwar il-liġi applikabbli, 

adottata fis-16.12.2010 (WP179) u l-Opinjoni 1/2010 dwar il-kunċetti ta' "kontrollur" u ta' "proċessur", adottata 

fis-16.02.2010 (WP169). 
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Konvenzjoni 108 

 

Il-Konvenzjoni 108
10

 tal-Kunsill tal-Ewropa, li fetħet għall-iffirmar fl-1981, tintroduċi l-

protezzjoni tad-dejta personali bħala kunċett separat. L-idea sottostanti f'dak iż-żmien ma 

kinitx li l-ipproċessar tad-dejta personali għandu dejjem jitqies bħala "indħil fil-privatezza", 

iżda pjuttost li sabiex jiġu protetti d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali ta' kull persuna, u 

b'mod partikolari d-dritt tagħhom għall-privatezza, l-ipproċessar tad-dejta personali għandu 

dejjem jissodisfa ċerti kundizzjonijiet. L-Artikolu 5 għalhekk jistabbilixxi l-prinċipji 

fundamentali tal-liġi dwar il-protezzjoni tad-dejta, inkluż ir-rekwiżit li d-"dejta personali li 

tgħaddi minn ipproċessar awtomatiku għandha: (a) tinkiseb u tiġi pproċessata b'mod ġust u 

skont il-liġi". Madankollu, il-Konvenzjoni ma tipprovdix bażijiet dettaljati għall-

ipproċessar.
11

 

 

Linji gwida tal-OECD
12

 

 

Il-Linji gwida tal-OECD, ippreparati b'mod parallel mal-Konvenzjoni 108 u adottati fl-1980, 

għandhom ideat simili dwar il-"legalità", għalkemm il-kunċett huwa espress b'mod differenti. 

Il-linji gwida kienu aġġornati fl-2013, mingħajr bidliet sostantivi għall-prinċipju tal-legalità. 

L-Artikolu 7 tal-Linji gwida tal-OECD jipprovdi b'mod partikolari li "għandu jkun hemm 

limiti għall-ġbir ta' dejta personali u kull dejta bħal din għandha tinkiseb b'mezzi legali u ġusti 

u, fejn ikun xieraq, bl-għarfien jew il-kunsens tas-suġġett tad-dejta." Hawnhekk il-bażi 

ġuridika tal-kunsens hija msemmija espliċitament bħala opzjoni, li għandha tintuża "fejn ikun 

xieraq". Dan ikun jinvolvi apprezzament tal-interessi u d-drittijiet involuti, kif ukoll 

valutazzjoni ta' kemm ikun invażiv l-ipproċessar. F'dan is-sens l-approċċ tal-OECD juri xi 

similaritajiet mal-kriterji – ferm aktar żviluppati – ipprovduti fid-Direttiva 95/46/KE.  

 

Direttiva 95/46/KE 

 

Meta ġiet adottata fl-1995, id-Direttiva kienet mibnija fuq strumenti bikrija għall-protezzjoni 

tad-dejta, inklużi l-Konvenzjoni 108 u l-Linji gwida tal-OECD. Tqieset ukoll l-esperjenza 

bikrija tal-protezzjoni tad-dejta f'xi Stati Membri. 

 

Minbarra rekwiżit aktar ġenerali stabbilit fl-Artikolu 6(1)(a) li d-dejta personali trid tiġi 

pproċessata "b'mod ġust u skont il-liġi", id-Direttiva żiedet sett speċifiku ta' rekwiżiti 

addizzjonali, li kienu għadhom mhumiex preżenti la fil-Konvenzjoni 108 u lanqas fil-Linji 

gwida tal-OECD: l-ipproċessar tad-dejta personali jrid ikun ibbażat fuq waħda mis-sitt 

bażijiet ġuridiċi speċifikati fl-Artikolu 7.  

 

Implimentazzjoni tad-Direttiva; is-sentenza tal-ASNEF u tal-FECEMD
13

 

 

                                                 
10

 Konvenzjoni 108 għall-Protezzjoni tal-Individwi rigward l-ipproċessar awtomatiku tad-dejta personali. 
11

 L-abbozz ta' test tal-Konvenzjoni modernizzata adottat mis-sessjoni plenarja tat-T-PD ta' Novembru 2012 

isostni li l-ipproċessar tad-dejta jista' jitwettaq abbażi tal-kunsens tas-suġġett tad-dejta jew fuq il-bażi "ta' xi bażi 

leġittima stabbilita mil-liġi", bl-istess mod bħall-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea msemmija 

aktar 'l isfel fil-paġna 8. 
12

 Linji gwida tal-OECD dwar il-Protezzjoni tal-Privatezza u l-Flussi Transkonfinali ta' Dejta Personali, 

11 ta' Lulju 2013. 
13 

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-24.11.2011 fil-kawżi C-468/10 u C-469/10 (ASNEF u FECEMD).  
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Ir-rapport tal-Kummissjoni bit-titlu "Evalwazzjoni tal-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-

Protezzjoni tad-Dejta"
14

 jenfasizza li l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva fil-

liġi nazzjonali xi drabi ma kinitx sodisfaċenti. Fl-analiżi teknika tat-traspożizzjoni tad-

Direttiva fl-Istati Membri
15

, il-Kummissjoni tagħti aktar dettalji dwar l-implimentazzjoni tal-

Artikolu 7. L-analiżi tispjega li filwaqt li l-liġijiet fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri 

jistabbilixxu s-sitt bażijiet ġuridiċi f'termini relattivament simili għal dawk użati fid-Direttiva, 

il-flessibbiltà ta' dawn il-prinċipji, fil-fatt, wasslet għal applikazzjonijiet diverġenti. 

 

Minħabba dan il-kuntest huwa partikolarment rilevanti li fis-sentenza tagħha tal-

24 ta’ Novembru 2011 fl-ASNEF u l-FECEMD, il-Qorti tal-Ġustizzja sostniet li Spanja ma 

kinitx trasponiet sewwa l-Artikolu 7(f) tad-Direttiva, billi kienet tesiġi li - fin-nuqqas tal-

kunsens tas-suġġett tad-dejta - kull dejta rilevanti użata għandha tidher f'sorsi pubbliċi. Is-

sentenza sostniet ukoll li l-Artikolu 7(f) għandu effett dirett. Is-sentenza tillimita l-marġini ta' 

diskrezzjoni li għandhom l-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-Artikolu 7(f). B'mod 

partikolari, huma ma jridux jaqbżu l-linja fina bejn il-kjarifika fuq naħa, u l-istabbiliment ta' 

rekwiżiti addizzjonali, li jemendaw il-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 7(f) fuq in-naħa l-

oħra. 

 

Is-sentenza, li tagħmilha ċara li l-Istati Membri mhumiex permessi jimponu restrizzjonijiet u 

rekwiżiti unilaterali addizzjonali rigward il-bażijiet ġuridiċi għall-ipproċessar legali tad-dejta 

fil-liġijiet nazzjonali tagħhom, għandha konsegwenzi sinifikanti. Il-qrati nazzjonali u korpi 

rilevanti oħra jridu jinterpretaw id-dispożizzjonijiet nazzjonali fid-dawl ta' din is-sentenza u, 

jekk ikun meħtieġ, iwarrbu kull regola u prattika nazzjonali konfliġġenti. 

 

Fid-dawl ta' din is-sentenza, huwa dejjem aktar importanti li jinstab fehim ċar u komuni mill-

awtoritajiet nazzjonali għall-protezzjoni tad-dejta ("DPAs") u/jew il-leġiżlaturi Ewropej dwar 

l-applikabbiltà tal-Artikolu 7(f). Dan għandu jsir b'mod bilanċjat, mingħajr ma jiġi limitat jew 

imwessa' b'mod eċċessiv il-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-dispożizzjoni. 

 

Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 

 

Minn mindu daħal fis-seħħ it-Trattat ta' Lisbona fl-1 ta’ Diċembru 2009, il-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea ("il-Karta") tgawdi "l-istess valur legali bħat-Trattati".
16

 Il-

Karta tnaqqas il-protezzjoni tad-dejta personali bħala dritt fundamentali skont l-Artikolu 8, li 

huwa distint mir-rispett għall-ħajja privata u għall-ħajja tal-familja skont l-Artikolu 7. L-

Artikolu 8 jistabbilixxi r-rekwiżit għal bażi leġittima għall-ipproċessar. B'mod partikolari, 

huwa jipprovdi li d-dejta personali trid tiġi pproċessata "abbażi tal-kunsens tal-persuna 

kkonċernata jew fuq bażi leġittima oħra stabbilita mil-liġi".
17

 Dawn id-dispożizzjonijiet 

jirrinforzaw kemm l-importanza tal-prinċipju tal-legalità kif ukoll il-ħtieġa ta' bażi ġuridika 

adegwata għall-ipproċessar tad-dejta personali. 

 

Ir-Regolament propost dwar il-Protezzjoni tad-Dejta 

 

                                                 
14 

Ara l-Anness 2 tal-Valutazzjoni tal-Impatt għall-pakkett tal-Kummissjoni għar-riforma tal-protezzjoni tad-

dejta, ċitata fin-nota 6 f'qiegħ il-paġna aktar 'il fuq. 
15

 Analiżi u studju tal-impatt dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva KE 95/46 fl-Istati Membri. Ara 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/lawreport/consultation/technical-annex_en.pdf.  
16

 Ara l-Artikolu 6(1) TUE.  
17 

Ara l-Artikolu 8(2) tal-Karta. 
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Fil-kuntest tal-proċess ta' analiżi tal-protezzjoni tad-dejta, il-kamp ta' applikazzjoni tal-bażijiet 

għal-legalità skont l-Artikolu 7, u b'mod partikolari, il-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 7(f) 

issa huma soġġetti għal diskussjoni. 

 
L-Artikolu 6 tar-Regolament propost jelenka l-bażijiet għall-ipproċessar legali ta' dejta 

personali. B'xi eċċezzjonijiet (kif se jiġi deskritt ulterjorment), is-sitt bażijiet disponibbli 

baqgħu fil-biċċa l-kbira mhux mibdula minn dawk attwalment previsti fl-Artikolu 7 tad-

Direttiva. Il-Kummissjoni madankollu pproponiet li tipprovdi aktar gwida fil-forma ta' atti 

delegati. 

 

Interessanti li jiġi nnotat li, fil-kuntest tal-ħidma fil-Kumitat Parlamentari Ewropew 

rilevanti,
18 

saru tentattivi sabiex jiġi ċċarat il-kunċett tal-interessi leġittimi fir-Regolament 

propost innifsu. Tfasslet lista ta' każijiet li fihom l-interessi leġittimi tal-kontrollur tad-dejta 

bħala regola jiġu qabel l-interessi leġittimi u d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-suġġett 

tad-dejta, u lista oħra ta' każijiet fejn dan ikun bil-kontra. Dawn il-listi - stabbiliti jew 

f'dispożizzjonijiet jew fi premessi - jipprovdu kontribut rilevanti għall-valutazzjoni tal-bilanċ 

bejn id-drittijiet u l-interessi tal-kontrollur u dawk tas-suġġett tad-dejta, u huma kkunsidrati 

f'din l-Opinjoni.
19

  

II.2.  Ir-rwol tal-kunċett 

 

Interessi leġittimi tal-kontrollur: test tal-ibbilanċjar bħala opzjoni finali? 

 

L-Artikolu 7(f) huwa elenkat bħala l-aħħar opzjoni fost sitt bażijiet li jippermettu l-

ipproċessar legali ta' dejta personali. Huwa jsejjaħ għal test tal-ibbilanċjar: dak li jkun meħtieġ 

għall-interessi leġittimi tal-kontrollur (jew ta' partijiet terzi) irid jiġi bbilanċjat kontra l-

interessi jew id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-dejta. Ir-riżultat tat-test 

tal-ibbilanċjar jiddetermina jekk l-Artikolu 7(f) jistax jintuża bħala bażi ġuridika għall-

ipproċessar. 

 

In-natura miftuħa ta' din id-dispożizzjoni tqajjem bosta mistoqsijiet importanti rigward il-

kamp ta' applikazzjoni u l-applikazzjoni eżatti tagħha, li se jiġu analizzati f'din l-Opinjoni. 

Madankollu, kif se jiġi spjegat hawn isfel, dan mhux bilfors ifisser li din l-opzjoni għandha 

titqies bħala waħda li tista' tintuża biss bil-qies biex timla lakuni għal sitwazzjonijiet rari u 

mhux previsti bħala "l-aħħar alternattiva", jew bħala l-aħħar ċans jekk ma tapplika l-ebda bażi 

oħra. Lanqas ma għandha titqies bħala opzjoni preferita u l-użu tagħha jiġi estiż iżżejjed 

minħabba li titqies bħala inqas restrittiva mill-bażijiet l-oħra. 

 

Minflok, jista' jkun ukoll li l-Artikolu 7(f) għandu l-kamp ta' rilevanza naturali proprju tiegħu 

u li jista' jkollu rwol siewi ħafna għall-ipproċessar legali, bil-kundizzjoni li jiġu ssodisfati 

numru ta' kundizzjonijiet importanti. 

                                                 
18 

Abbozz ta' Rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (LIBE) dwar il-Proposta għal 

regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' 

dejta personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-dejta (Regolament dwar il-Protezzjoni ta' Dejta Ġenerali), 

(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD)), datat 16.1.2013 ("Abbozz ta' Rapport tal-Kumitat 

LIBE"). Ara, b'mod partikolari, l-emendi 101 u 102. Ara wkoll l-emendi adottati mill-Kumitat fil-21.10.2013 fir-

rapport finali tagħhom ("Rapport Finali tal-Kumitat LIBE"). 
19 

Ara t-Taqsima III.3.1, b'mod partikolari, il-punti bullet fil-paġna 26 li fihom lista mhux eżawrjenti ta' xi wħud 

mill-aktar kuntesti komuni li fihom tista' tqum il-kwistjoni tal-interess leġittimu skont l-Artikolu 7(f). 
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L-użu xieraq tal-Artikolu 7(f), fiċ-ċirkustanzi korretti u soġġett għal salvagwardji adegwati, 

jista' jgħin ukoll sabiex jiġi evitat l-użu ħażin ta' bażijiet ġuridiċi oħra, u d-dipendenza 

eċċessiva fuqhom. 

 

L-ewwel ħames bażijiet tal-Artikolu 7 huma msejsa fuq il-kunsens tas-suġġett tad-dejta, l-

arranġament kuntrattwali, l-obbligi ġuridiċi jew raġuni oħra identifikata speċifikament bħala 

bażi għal-leġittimità. Meta l-ipproċessar ikun ibbażat fuq waħda minn dawn il-ħames bażijiet, 

huwa jitqies a priori bħala leġittimu u għalhekk ikun soġġett biss għall-konformità ma' 

dispożizzjonijiet applikabbli oħra tal-liġi. Fi kliem ieħor hemm presuppożizzjoni li l-bilanċ 

bejn id-drittijiet u l-interessi differenti involuti – inklużi dawk tal-kontrollur u tas-suġġett tad-

dejta - huma ssodisfati - filwaqt li wieħed jassumi wkoll, naturalment, li jkunu mħarsa wkoll 

id-dispożizzjonijiet l-oħra kollha tal-liġi dwar il-protezzjoni tad-dejta. Mill-banda l-oħra l-

Artikolu 7(f) jeħtieġ test speċifiku, għall-każijiet li ma jaqgħux taħt ix-xenarji predefiniti taħt 

ir-raġunijiet (a) sa (e). Dan jassigura li, 'il barra minn dawn ix-xenarji, kull ipproċessar irid 

jissodisfa r-rekwiżit ta' test tal-ibbilanċjar, li jqis l-interessi u d-drittijiet fundamentali tas-

suġġett tad-dejta. 

 

F'ċerti każijiet dan it-test jista' jwassal għall-konklużjoni li l-bilanċ ixaqleb favur l-interessi u 

d-drittijiet fundamentali tas-suġġetti tad-dejta, u li għalhekk ma tistax issir l-attività tal-

ipproċessar. Mill-banda l-oħra, valutazzjoni xierqa tal-bilanċ skont l-Artikolu 7(f), ħafna drabi 

flimkien mal-opportunità ta' esklużjoni fakultattiva mill-ipproċessar, tista' f'każijiet oħra tkun 

alternattiva valida għall-użu mhux xieraq, pereżempju tal-bażi tal-"kunsens" jew il-"ħtieġa 

għat-twettiq ta' kuntratt". Meta jitqies b'dan il-mod, l-Artikolu 7(f) jippreżenta salvagwardji 

kumplimentari - li jeħtieġu miżuri xierqa - meta mqabbel mal-bażijiet l-oħra identifikati minn 

qabel. Għalhekk, ma għandux jitqies bħala "l-iżjed ħolqa dgħajfa" jew bieb miftuħ sabiex jiġu 

leġittimizzati l-attivitajiet kollha ta' pproċessar tad-dejta li ma jaqgħu taħt l-ebda waħda mill-

bażijiet ġuridiċi l-oħra. 

 

Il-Grupp ta' Ħidma jerġa' jsostni li fl-interpretazzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tal-

Artikolu 7(f), huwa jimmira għal approċċ ibbilanċjat, li jassigura l-flessibbiltà neċessarja 

għall-kontrolluri tad-dejta f'sitwazzjonijiet fejn ma jkun hemm l-ebda impatt eċċessiv fuq is-

suġġetti tad-dejta, filwaqt li fl-istess ħin jipprovdi ċertezza tad-dritt u garanziji suffiċjenti lis-

suġġetti tad-dejta li din id-dispożizzjoni miftuħa mhux se tintuża ħażin.  
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II.3. Kunċetti relatati 

 

Relazzjoni tal-Artikolu 7(f) ma' bażijiet oħra għal-legalità 

 

L-Artikolu 7 jibda bil-kunsens, u jkompli biex jelenka l-bażijiet l-oħra għal-legalità, inklużi l-

kuntratti u l-obbligi ġuridiċi, u gradwalment jgħaddi għat-test tal-interessi leġittimi, li huwa 

elenkat bħala l-aħħar waħda fost is-sitt bażijiet disponibbli. L-ordni kif inhuma elenkati l-

bażijiet ġuridiċi skont l-Artikolu 7 xi drabi kienet interpretata bħala indikazzjoni tal-

importanza rispettiva tal-bażijiet differenti. Madankollu, kif diġà ġie enfasizzat fl-Opinjoni 

tal-Grupp ta' Ħidma dwar il-kunċett tal-kunsens
20

, it-test tad-Direttiva ma jagħmilx distinzjoni 

ġuridika bejn is-sitt bażijiet u ma jissuġġerix li hemm ġerarkija bejniethom. Ma hemm l-ebda 

indikazzjoni li l-Artikolu 7(f) għandu jiġi applikat biss f'każijiet eċċezzjonali u t-test ma 

jissuġġerix ukoll li l-ordni speċifiku tas-sitt bażijiet legali għandu xi effett legalment rilevanti. 

Fl-istess ħin, it-tifsira preċiża tal-Artikolu 7(f) u r-relazzjoni tiegħu ma' bażijiet oħra għal-

legalità ilhom pjuttost mhux ċari. 

 

F'dan l-isfond u fid-dawl tad-diversitajiet storiċi u kulturali u l-lingwaġġ miftuħ tad-Direttiva, 

żviluppaw approċċi differenti: xi Stati Membri kellhom tendenza li jaraw l-Artikolu 7(f) bħala 

l-inqas bażi preferita, li hija maħsuba biex timla l-vojt biss fi ftit każijiet eċċezzjonali meta ma 

tapplika jew ma tkun tista' tapplika l-ebda waħda mill-ħames bażijiet l-oħra.
21

 B'kuntrast, Stati 

Membri oħra jarawh biss bħala waħda minn sitt opzjonijiet, u waħda li mhijiex aktar jew 

inqas importanti mill-opzjonijiet l-oħra, u li tista' tapplika f'numru kbir u f'varjetà kbira ta' 

sitwazzjonijiet, sakemm jintlaħqu l-kundizzjonijiet neċessarji. 

 

Meta jitqiesu dawn id-diversitajiet, u fid-dawl ukoll tas-sentenza dwar l-ASNEF u l-

FECEMD, huwa importanti li tiġi ċċarata r-relazzjoni tal-bażi tal-"interessi leġittimi" mal-

bażijiet l-oħra tal-legalità - pereżempju fir-rigward tal-kunsens, kuntratti, kompiti ta' interess 

pubbliku - u fir-rigward ukoll tad-dritt ta' oġġezzjoni tas-suġġett tad-dejta. Dan jista' jgħin 

biex jiġu definiti aħjar ir-rwol u l-funzjoni tal-bażi tal-interessi leġittimi u b'hekk jista' 

jikkontribwixxi għaċ-ċertezza tad-dritt. 

 

Għandu jiġi nnotat ukoll li l-bażi tal-interessi leġittimi, flimkien mal-bażijiet l-oħra apparti 

mill-kunsens, teħtieġ test tan-"neċessità". Dan jillimita b'mod strett il-kuntest li fih tista' tiġi 

applikata kull waħda minnhom. Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja qieset li n-"neċessità" hija 

kunċett li għandu t-tifsira indipendenti proprja tiegħu fil-liġi tal-Komunità.
22

 Il-Qorti Ewropea 

tad-Drittijiet tal-Bniedem ukoll ipprovdiet gwida utli.
23

 

                                                 
20 

Ara n-nota 2 f'qiegħ il-paġna aktar 'il fuq. 
21 

Ta' min jinnota wkoll li l-Abbozz ta' Rapport tal-Kumitat LIBE, fl-Emenda 100 tiegħu ppropona li l-

Artikolu 7(f) jiġi separat mill-bqija tal-bażijiet ġuridiċi u ppropona wkoll rekwiżiti addizzjonali għall-każ meta 

tintuża din il-bażi ġuridika, fosthom aktar trasparenza u responsabbiltà aktar b'saħħitha, kif se jintwera aktar 'il 

quddiem. 
22

 Is-sentenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tas-16 ta' Diċembru 2008 fil-kawża C-524/06 (Heinz Huber v 

Bundesrepublik Deutschland), para. 52: "Għaldaqstant, fid-dawl tal-għan li jiġi assigurat livell ta' protezzjoni 

ekwivalenti fl-Istati Membri kollha, il-kunċett ta' neċessità kif jirriżulta mill-Artikolu 7(e) tad-Direttiva 95/46, li 

huwa intiż sabiex jiddefinixxi preċiżament waħda mill-ipoteżi li fihom l-ipproċessar ta' dejta personali hija 

leġittima, ma jistax ikollu kontenut li jinbidel skont l-Istat Membru. Għaldaqstant, dan huwa kunċett awtonomu 

tad-dritt Komunitarju li għandu jingħata tali interpretazzjoni li tissodisfa b'mod sħiħ l-għan ta' din id-direttiva, 

kif iddefinit fl-Artikolu 1(1) tagħha." 
23

 Is-sentenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem fil-kawża Silver & Others v Ir-Renju Unit tal-

25 ta' Marzu 1983, para. 97 li jiddiskuti t-terminu "meħtieġ f'soċjetà demokratika": "l-aġġettiv 'meħtieġ' 
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Barra minn hekk, il-pussess ta' bażi ġuridika leġittima ma teħlisx lill-kontrollur tad-dejta mill-

obbligi tiegħu skont l-Artikolu 6 fir-rigward tal-ġustizzja, il-legalità, in-neċessità u l-

proporzjonalità, kif ukoll tal-kwalità tad-dejta. Pereżempju, anki jekk l-ipproċessar tad-dejta 

personali jkun ibbażat fuq ir-raġuni tal-interessi leġittimi, jew fuq it-twettiq ta' kuntratt, dan 

xorta ma jippermettix il-ġbir ta' dejta li tkun eċċessiva meta mqabbla mal-għan speċifikat. 

 

L-interessi leġittimi u l-bażijiet l-oħra tal-Artikolu 7 huma bażijiet alternattivi u għalhekk, 

huwa biżżejjed jekk tapplika biss waħda minnhom. Madankollu, huma jiġu bħala kumulattivi 

mhux biss mar-rekwiżiti tal-Artikolu 6, iżda wkoll mal-prinċipji u r-rekwiżiti l-oħra kollha 

tal-protezzjoni tad-dejta li jistgħu jkunu applikabbli. 

 

Testijiet oħra tal-ibbilanċjar 

 

L-Artikolu 7(f) mhuwiex l-uniku test tal-ibbilanċjar previst fid-Direttiva. Pereżempju, l-

Artikolu 9 isejjaħ għall-ibbilanċjar tad-dritt għall-protezzjoni tad-dejta personali u l-libertà ta' 

espressjoni. Dan l-Artikolu jippermetti lill-Istati Membri li jipprovdu l-eżenzjonijiet u d-

derogi neċessarji għall-ipproċessar ta' dejta personali "magħmul biss għal għanijiet 

ġurnalistiċi jew għall-iskop ta' espressjoni artistika jew letterarja jekk dawn ikunu meħtieġa 

biex jirrikonċiljaw id-dritt tal-ħajja privata mar-regoli li jirregolaw il-libertà tal-espressjoni". 

 

Barra minn hekk, bosta dispożizzjonijiet oħra tad-Direttiva jeħtieġu wkoll analiżi każ b'każ, 

ibbilanċjar tal-interessi u d-drittijiet involuti, u valutazzjoni flessibbli ta' ħafna fatturi. Dawn 

jinkludu d-dispożizzjonijiet dwar in-neċessità, il-proporzjonalità, u l-limitazzjoni tal-iskop, l-

eċċezzjonijiet tal-Artikolu 13, u r-riċerka xjentifika, biex insemmu biss ftit. 

 

Fil-fatt, jidher li d-Direttiva tfasslet biex tħalli lok għall-interpretazzjoni u l-ibbilanċjar tal-

interessi. Għall-inqas parzjalment, dan kien naturalment maħsub biex iħalli spazju lill-Istati 

Membri għall-implimentazzjoni fil-liġi nazzjonali. Madankollu, minbarra dan, il-ħtieġa ta' xi 

flessibbiltà toħroġ ukoll min-natura nnifisha tad-dritt għall-protezzjoni tad-dejta personali u d-

dritt għall-privatezza. Fil-fatt, dawn iż-żewġ drittijiet, flimkien mal-biċċa l-kbira tad-drittijiet 

fundamentali l-oħra (iżda mhux kollha), huma kkunsidrati bħala drittijiet tal-bniedem relattivi 

jew kwalifikati.
24

 Dawn it-tipi ta' drittijiet dejjem iridu jiġu interpretati f'kuntest. Soġġetti għal 

salvagwardji xierqa, huma jistgħu jiġu bbilanċjati kontra d-drittijiet ta' persuni oħra. F'xi 

sitwazzjonijiet - u soġġetti wkoll għal salvagwardji xierqa - huma jistgħu jkunu limitati wkoll 

għal raġunijiet ta' interess pubbliku. 

II.4.  Kuntest u konsegwenzi strateġiċi 

 

                                                                                                                                                         
mhuwiex sinonimu ta' 'indispensabbli', lanqas ma għandu l-flessibbiltà ta' espressjonijiet bħal 'ammissibbli', 

'ordinarju', 'utli', 'raġonevoli' jew 'mixtieq' …." 
24

 Jeżistu biss ftit drittijiet tal-bniedem li ma jistgħux jiġu bbilanċjati kontra d-drittijiet ta' persuni oħra, jew l-

interessi tal-komunità aktar ġenerali. Dawn huma magħrufin bħala drittijiet assoluti. Dawn id-drittijiet qatt ma 

jistgħu jiġu limitati jew ristretti, ikunu xi jkunu ċ-ċirkustanzi – anki fi stat ta' gwerra jew emerġenza. Eżempju 

wieħed huwa d-dritt li persuna ma tiġix ittorturata jew trattata b'mod inuman jew degradanti. Ma huwa qatt 

permissibbli li xi ħadd jiġi ttorturat jew ittrattat b'mod inuman jew degradanti, irrispettivament miċ-ċirkustanzi. 

Eżempji ta' drittijiet tal-bniedem li mhumiex assoluti jinkludu d-dritt għar-rispett tal-ħajja privata u l-ħajja tal-

familja, id-dritt għal-libertà tal-espressjoni u d-dritt għal-libertà tal-ħsieb, il-kuxjenza u r-reliġjon. 
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Assigurazzjoni tal-leġittimità iżda wkoll tal-flessibbiltà: mezzi għall-ispeċifikazzjoni tal-

Artikolu 7(f) 

 

It-test kurrenti tal-Artikolu 7(f) tad-Direttiva huwa miftuħ. Dan ifisser li jista' jintuża f'firxa 

wiesgħa ta' sitwazzjonijiet, sakemm jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tiegħu, inkluż it-test tal-

ibbilanċjar. Madankollu, flessibbiltà bħal din jista' jkollha wkoll implikazzjonijiet negattivi. 

Sabiex jiġi evitat li din twassal għal applikazzjoni nazzjonali inkonsistenti jew nuqqas ta' 

ċertezza tad-dritt, gwida ulterjuri jkollha rwol importanti.  

 

Il-Kummissjoni tipprevedi tali gwida fir-Regolament propost fil-forma ta' atti delegati. 

Opzjonijiet oħra jinkludu l-forniment ta' kjarifiki u dispożizzjonijiet dettaljati fit-test tar-

Regolament propost innifsu
25

, u/jew l-għoti tal-kompitu lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni 

tad-Dejta ('EDPB') sabiex jipprovdi aktar gwida f'dan il-qasam. 

 

Min-naħa tagħhom, kull waħda minn dawn l-opzjonijiet għandha benefiċċji u żvantaġġi. 

Kieku l-valutazzjoni kellha ssir każ b'każ mingħajr aktar gwida, din tirriskja applikazzjoni 

inkonsistenti u nuqqas ta' previdibbiltà, kif kien il-każ fl-imgħoddi. 

 

Min-naħa l-oħra, il-provvediment, fit-test tar-Regolament propost innifsu, għal listi dettaljati 

u eżawrjenti ta' sitwazzjonijiet li fihom l-interessi leġittimi tal-kontrollur bħala regola jiġu 

qabel id-drittijiet fundamentali tas-suġġett tad-dejta jew viċi versa, jista' jirriskja li jkun ta' 

żgwida, preskrittiv iżżejjed, jew it-tnejn. 

 

Dawn l-approċċi jistgħu madankollu jispiraw soluzzjoni bilanċjata, billi jipprovdu għal ftit 

aktar dettall fir-Regolament propost innifsu, u aktar gwida fl-atti delegati jew fil-gwida tal-

EDPB.
26

  

 

L-analiżi fil-Kapitolu III għandha l-għan li tpoġġi s-sisien sabiex jinstab tali approċċ, li la 

jkun ġenerali żżejjed li ma jiswa għalxejn, u lanqas ma jkun speċifiku wisq li jkun riġidu 

żżejjed. 

                                                 
25 

Ara t-Taqsima II.1 Storja fil-Qosor, taħt 'Ir-Regolament propost dwar il-Protezzjoni tad-Dejta' fil-paġni 8-9. 
26 

Rigward l-atti delegati u l-gwida tal-EDPB, l-Opinjoni 08/2012 tal-Grupp ta' Ħidma li tikkontribwixxi aktar 

dwar id-diskussjonijiet għar-riforma tal-protezzjoni tad-dejta, li kienet adottata fil-05.10.201 (WP199) esprimiet 

preferenza b'saħħitha għal tal-aħħar (ara p. 13-14).  
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III.  Analiżi tad-dispożizzjonijiet 

 

III.1.  Ħarsa ġenerali tal-Artikolu 7 

 

L-Artikolu 7 jitlob li d-dejta personali tiġi pproċessata biss jekk tapplika mill-anqas waħda 

mis-sitt bażijiet ġuridiċi elenkati f'dak l-Artikolu. Qabel ma tanalizza kull waħda minn dawn 

il-bażijiet, din it-Taqsima III.1 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-Artikolu 7 u r-relazzjoni tiegħu mal-

Artikolu 8 dwar kategoriji speċjali ta' dejta. 

III.1.1. Kunsens jew "meħtieġ biex..." 

 

Tista' ssir distinzjoni bejn il-każ meta d-dejta personali tiġi pproċessata abbażi tal-kunsens ċar 

tas-suġġett tad-dejta (l-Artikolu 7(a)) u l-ħames każijiet li jifdal (l-Artikolu 7(b)-(f)). Dawn il-

ħames każijiet - fil-qosor – jiddeskrivu xenarji fejn l-ipproċessar jista' jkun meħtieġ f'kuntest 

speċifiku, bħat-twettiq ta' kuntratt mas-suġġett tad-dejta, il-ħarsien ta' obbligu ġuridiku impost 

fuq il-kontrollur, eċċ. 

 

Fl-ewwel każ, skont l-Artikolu 7(a), huma s-suġġetti tad-dejta nfushom li jawtorizzaw l-

ipproċessar tad-dejta personali tagħhom. Huwa f'idejhom biex jiddeċiedu jekk iħallux id-dejta 

tagħhom tiġi pproċessata. Fl-istess ħin, il-kunsens ma jeliminax il-bżonn li jiġu rrispettati l-

prinċipji previsti fl-Artikolu 6
27

. Barra minn hekk, il-kunsens xorta jrid jissodisfa ċerti 

kundizzjonijiet essenzjali sabiex ikun leġittimu, kif spjegat fl-Opinjoni 15/2011 tal-Grupp ta' 

Ħidma
28

. Billi l-ipproċessar tad-dejta tal-utent huwa fl-aħħar mill-aħħar fid-diskrezzjoni 

tiegħu/tagħha, l-enfasi hija fuq il-validità u l-kamp ta' applikazzjoni tal-kunsens tas-suġġett 

tad-dejta.  

 

Fi kliem ieħor, l-ewwel bażi, l-Artikolu 7(a), tiffoka fuq l-awtodeterminazzjoni tas-suġġett 

tad-dejta bħala bażi għal-leġittimità. B'kuntrast, il-bażijiet l-oħra kollha jippermettu 

pproċessar – soġġett għal salvagwardji u miżuri – f'sitwazzjonijiet fejn, irrispettivament mill-

kunsens, ikun xieraq u neċessarju li tiġi pproċessata d-dejta fi ħdan kuntest speċifiku sabiex 

jintlaħaq interess leġittimu speċifiku. 

 

Il-paragrafi (b), (c), (d) u (e) kollha jispeċifikaw kriterju li jagħmel l-ipproċessar leġittimu: 

 

(b) it-twettiq ta' kuntratt mas-suġġett tad-dejta; 

(c) il-konformità ta' obbligu ġuridiku impost fuq il-kontrollur; 

(d) il-protezzjoni tal-interessi vitali tas-suġġett tad-dejta; 

(e) it-twettiq ta' ħidma fl-interess pubbliku. 

 

Il-paragrafu (f) huwa anqas speċifiku u jirreferi, b'mod aktar ġenerali, għal (kull tip ta') 

interess leġittimu segwit mill-kontrollur (f'kull kuntest). Din id-dispożizzjoni ġenerali, 

                                                 
27

 Is-sentenza tal-Qorti Suprema Olandiża tad-9 ta' Settembru 2011 fil-kawża ECLI:NL:HR:2011:BQ8097, 

§3.3(e) dwar il-prinċipju tal-proporzjonalità. Ara wkoll il-paġna 7 tal-Opinjoni 15/2011 tal-Grupp ta' Ħidma 

ċitata fin-nota 2 f'qiegħ il-paġna aktar 'il fuq: "... il-ksib tal-kunsens ma jneħħix l-obbligi tal-kontrollur skont l-

Artikolu 6 fir-rigward tal-ġustizzja, in-neċessità u l-proporzjonalità, kif ukoll il-kwalità tad-dejta. Pereżempju, 

anki jekk l-ipproċessar tad-dejta personali jkun ibbażat fuq il-kunsens tal-utent, dan ma jilleġittimizzax il-ġbir ta' 

dejta li jkun eċċessiv meta mqabbel ma' għan partikolari." 
28 

Ara l-paġni 11-25 tal-Opinjoni 15/2011, ċitata fin-nota 2 f'qiegħ il-paġna aktar 'il fuq. 
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madankollu, hija speċifikament magħmula soġġetta għal test addizzjonali tal-ibbilanċjar, li 

għandu l-għan li jipproteġi l-interessi u d-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta, kif se jintwera aktar 'l 

isfel fit-Taqsima III.2. 

 

Il-valutazzjoni ta' jekk intlaħqux il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 7 (a) - (f), fil-każijiet kollha, 

inizjalment issir mill-kontrollur tad-dejta, soġġett għal-liġi applikabbli u gwida dwar kif 

għandha tiġi applikata l-liġi. Fit-tieni istanza, il-leġittimità tal-ipproċessar tista' tkun soġġetta 

għal aktar evalwazzjoni, u tista' possibbilment tiġi sfidata, mis-suġġetti tad-dejta, partijiet 

interessati oħra, l-awtoritajiet għall-protezzjoni tad-dejta, u finalment tiġi deċiża mill-qrati. 

 

Sabiex tiġi konkluża din il-ħarsa ġenerali fil-qosor, għandu jissemma li, kif se jiġi diskuss fit-

Taqsima III.3.6, għall-inqas fil-każijiet imsemmija fil-paragrafi (e) u (f), is-suġġett tad-dejta 

jista' jeżerċita d-dritt ta' oġġezzjoni kif previst fl-Artikolu 14
29

. Dan jibda evalwazzjoni ġdida 

tal-interessi involuti, jew, fil-każ ta' bejgħ dirett fis-suq (l-Artikolu 14(b)), ikun jeħtieġ li l-

kontrollur iwaqqaf l-ipproċessar tad-dejta personali mingħajr aktar evalwazzjoni.  

III.1.2. Relazzjoni mal-Artikolu 8  

 

L-Artikolu 8 tad-Direttiva jirregola ulterjorment l-ipproċessar ta' ċerti kategoriji speċjali ta' 

dejta personali. Huwa japplika speċifikament għal dejta "li tiżvela l-oriġini razzjali jew etnika, 

opinjonijiet politiċi, twemmin reliġjuż jew filosofiku, sħubija trade-unjonistika, u l-

ipproċessar ta' dejta dwar saħħa jew ħajja sesswali" (l-Artikolu 8(1)), u għal dejta "dwar offiżi 

jew kundanni kriminali" (l-Artikolu 8(5)).  

 

L-ipproċessar ta' tali dejta huwa fil-prinċipju pprojbit, soġġett għal xi eċċezzjonijiet. L-

Artikolu 8(2) jipprevedi numru ta' eċċezzjonijiet minn tali projbizzjoni, taħt il-paragrafi (a) sa 

(e). L-Artikolu 8(3) u (4) jipprevedi aktar eċċezzjonijiet. Xi wħud minn dawn id-

dispożizzjonijiet huma simili - iżda mhux identiċi – għad-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-

Artikolu 7(a) sa (f). 

 

Il-kondizzjonijiet speċifiċi tal-Artikolu 8, kif ukoll il-fatt li xi wħud mir-raġunijiet elenkati fl-

Artikolu 7 jixbhu l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 8, iqajmu l-kwistjoni tar-relazzjoni 

bejn iż-żewġ dispożizzjonijiet. 

 

Jekk l-Artikolu 8 huwa mfassal bħala lex specialis, ta' min iqis jekk jeskludix għalkollox l-

applikabbiltà tal-Artikolu 7. Jekk dan huwa hekk, ikun ifisser li kategoriji speċjali ta' dejta 

personali jistgħu jiġu pproċessati mingħajr ma jiġi ssodisfat l-Artikolu 7, bil-kundizzjoni li 

tkun tapplika xi waħda mill-eċċezzjonijiet fl-Artikolu 8. Madankollu, huwa possibbli wkoll li 

r-relazzjoni tkun aktar kumplessa u l-Artikoli 7 u 8 għandhom jiġu applikati b'mod 

kumulattiv.
30

  

 

                                                 
29

 B'referenza għall-Artikolu 14(a), dan id-dritt japplika "bla ħsara għal dak provdut fil-liġijiet nazzjonali". 

Pereżempju, fl-Isvezja l-liġi nazzjonali ma tippermettix il-possibbiltà ta' oġġezzjoni għal ipproċessar li jkun 

ibbażat fuq l-Artikolu 7(e). 
30

 Billi l-Artikolu 8 huwa stabbilit bħala projbizzjoni b'eċċezzjonijiet, dawn l-eċċezzjonijiet jistgħu jitqiesu bħala 

rekwiżiti, li jillimitaw biss il-kamp ta' applikazzjoni tal-projbizzjoni iżda, fihom infushom, ma jipprovdux bażi 

ġuridika suffiċjenti għall-ipproċessar. F'dan is-sens, l-applikabbiltà tal-eċċezzjonijiet tal-Artikolu 8 ma teskludix 

l-applikabbiltà tar-rekwiżiti fl-Artikolu 7, u t-tnejn, meta jkun xieraq, iridu jiġu applikati b'mod kumulattiv. 
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B'mod jew b'ieħor, huwa ċar li l-għan tal-politika huwa li tipprovdi protezzjoni addizzjonali 

għal kategoriji speċjali ta' dejta. Għalhekk, ir-riżultat finali tal-analiżi għandu jkun ċar l-istess: 

l-applikazzjoni tal-Artikolu 8, waħdu jew b'mod kumulattiv mal-Artikolu 7, għandha l-għan li 

tipprovdi livell ogħla ta' protezzjoni lil kategorji speċjali ta' dejta. 

 

Fil-prattika, filwaqt li f'xi każijiet l-Artikolu 8 jintroduċi rekwiżiti aktar stretti - bħall-kunsens 

"espliċitu" fl-Artikolu 8(2)(a), meta mqabbel mal-"kunsens b'mod ċar" fl-Artikolu 7 - dan ma 

jgħoddx għad-dispożizzjonijiet kollha. Xi eċċezzjonijiet previsti mill-Artikolu 8 ma jidhrux 

ekwivalenti jew aktar stretti mir-raġunijiet elenkati fl-Artikolu 7. Ma jkunx korrett 

pereżempju li wieħed jikkonkludi li l-fatt li xi ħadd ikun għamel kategoriji speċjali ta' dejta 

manifestament pubbliċi skont l-Artikolu 8(2)(e) huwa dejjem u fih innifsu kundizzjoni 

suffiċjenti biex tippermetti kull tip ta' pproċessar tad-dejta, mingħajr valutazzjoni tal-bilanċ 

tal-interessi u d-drittijiet involuti kif meħtieġ fl-Artikolu 7(f)
31

. 

 

F'xi sitwazzjonijiet, il-fatt li l-kontrollur tad-dejta huwa parti politika jneħħi wkoll il-

projbizzjoni fuq l-ipproċessar ta' kategoriji speċjali ta' dejta skont l-Artikolu 8(2)(d). Dan, 

madankollu, ma jfissirx li kull ipproċessar fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' dik id-

dispożizzjoni bilfors ikun skont il-liġi. Dan irid jiġi valutat separatament u l-kontrollur jista' 

jkollu bżonn juri, pereżempju, li l-ipproċessar tad-dejta jkun meħtieġ għat-twettiq ta' kuntratt 

(l-Artikolu 7(b)), jew li l-interess leġittimu tiegħu skont l-Artikolu 7(f) jiġi qabel. Fl-aħħar 

każ, irid jitwettaq it-test tal-ibbilanċjar skont l-Artikolu 7(f), wara li jkun ġie valutat li l-

kontrollur tad-dejta jikkonforma mar-rekwiżiti tal-Artikolu 8. 

 

Bl-istess mod, il-fatt biss li "l-ipproċessar tad-dejta jkun meħtieġ għall-għanijiet ta' mediċina 

preventiva, dijanjosi medika, l-għoti ta' kura jew trattament jew l-amministrazzjoni ta' servizzi 

tas-saħħa", u dik id-dejta tiġi pproċessata taħt l-obbligu tas-segretezza - kif imsemmi fl-

Artikolu 8(3) - jimplika li tali pproċessar ta' dejta sensittiva huwa eżentat mill-projbizzjoni tal-

Artikolu 8(1). Madankollu dan mhuwiex neċessarjament suffiċjenti biex jassigura wkoll il-

legalità skont l-Artikolu 7, u se jkun jeħtieġ bażi ġuridika bħal kuntratt mal-pazjent skont l-

Artikolu 7(b), obbligu ġuridiku skont l-Artikolu 7(c), it-twettiq ta' ħidma fl-interess pubbliku 

skont l-Artikolu 7(e) jew valutazzjoni skont l-Artikolu 7(f). 

 

Fl-aħħar nett, il-Grupp ta' Ħidma jħoss li għandha ssir analiżi fuq bażi ta' każ b'każ dwar jekk 

l-Artikolu 8 fih innifsu jipprevedix kundizzjonijiet aktar stretti u suffiċjenti
32

, jew jekk hijiex 

meħtieġa applikazzjoni kumulattiva kemm tal-Artikolu 8 kif ukoll tal-Artikolu 7 biex 

tassigura l-protezzjoni sħiħa tas-suġġetti tad-dejta. Ir-riżultat tal-eżami fl-ebda każ ma għandu 

jwassal għal protezzjoni aktar baxxa għal kategoriji speċjali ta' dejta
33

. 

                                                 
31

 Barra minn hekk, l-Artikolu 8(2)(e) ma għandux jiġi interpretat a contrario bħala li jfisser li, meta d-dejta 

magħmula pubblika mis-suġġett tad-dejta ma tkunx sensittiva, din tista' tiġi pproċessata mingħajr l-ebda 

kundizzjoni addizzjonali. Id-dejta pubblikament disponibbli xorta hija dejta personali soġġetta għar-rekwiżiti tal-

protezzjoni tad-dejta, inkluża l-konformità mal-Artikolu 7, irrispettivament minn jekk tkunx dejta sensittiva jew 

le. 
32

 Ara l-analiżi magħmula fl-Opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma dwar il-WADA, punt 3.3, li tikkunsidra kemm l-

Artikolu 7 kif ukoll l-Artikolu 8 tad-Direttiva: It-tieni opinjoni 4/2009 dwar l-Istandard Internazzjonali għall-

Protezzjoni tal-Privatezza u l-Informazzjoni Personali tal-Aġenzija Dinjija ta' Kontra d-Doping (WADA), dwar 

dispożizzjonijiet relatati tal-Kodiċi tal-WADA u dwar kwistjonijiet oħra tal-privatezza fil-kuntest tal-ġlieda 

kontra d-doping fl-isport mill-WADA u organizzazzjonijiet (nazzjonali) ta' kontra d-doping, adottata fis-

06.04.2009 (WP162). 
33

 Naturalment anki fil-każ tal-applikazzjoni tal-Artikolu 8 irid jiġi assigurat ir-rispett għad-dispożizzjonijiet l-

oħra tad-Direttiva, inkluż l-Artikolu 6. 
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Dan ifisser ukoll li kontrollur li jipproċessa kategoriji speċjali ta' dejta qatt ma jista' jinvoka 

biss bażi ġuridika skont l-Artikolu 7 biex jilleġittimizza attività tal-ipproċessar tad-dejta. Fejn 

applikabbli, l-Artikolu 7 ma jiġix qabel iżda japplika dejjem b'mod kumulattiv mal-Artikolu 8 

sabiex ikun assigurat li jiġu mħarsa s-salvagwardji u l-miżuri kollha. Dan se jkun aktar u aktar 

rilevanti f'każ li l-Istati Membri jiddeċiedu li jżidu eżenzjonijiet addizzjonali ma' dawk tal-

Artikolu 8, kif previst fl-Artikolu 8(4). 

 

III.2. Artikolu 7(a)-(e) 

 

Din it-Tqsima III.2 tipprovdi ħarsa ġenerali fil-qosor ta' kull waħda mill-bażijiet ġuridiċi fl-

Artikolu 7(a) sa (e) tad-Direttiva, qabel ma l-Opinjoni tiffoka, fit-Taqsima III.3, fuq l-

Artikolu 7(f). Din l-analiżi se tenfasizza wkoll xi wħud mill-aktar interfaċċi komuni bejn 

dawn il-bażijiet ġuridiċi, li jinvolvu pereżempju "kuntratt", "obbligu ġuridiku" u "interess 

leġittimu", skont il-kuntest partikolari u l-fatti tal-każ. 

III.2.1. Kunsens 

 

Il-kunsens bħala bażi ġuridika ġie analizzat fl-Opinjoni 15/2011 tal-Grupp ta' Ħidma dwar id-

definizzjoni tal-kunsens. Is-sejbiet prinċipali tal-Opinjoni huma li l-kunsens huwa wieħed 

minn diversi bażijiet ġuridiċi sabiex tiġi pproċessata dejta personali, pjuttost milli l-bażi 

prinċipali. Huwa għandu rwol importanti, iżda dan ma jeskludix il-possibbiltà, skont il-

kuntest, li bażijiet ġuridiċi oħra jistgħu jkunu aktar xierqa mill-perspettiva tal-kontrollur jew 

tas-suġġett tad-dejta. Jekk jintuża tajjeb, il-kunsens huwa għodda li tagħti lis-suġġett tad-dejta 

kontroll fuq l-ipproċessar tad-dejta tiegħu. Jekk jintuża ħażin, il-kontroll tas-suġġett tad-dejta 

jsir illużorju u l-kunsens jikkostitwixxi bażi mhux xierqa għall-ipproċessar. 

 

Fost ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu, il-Grupp ta' Ħidma insista fuq il-ħtieġa li jiġi ċċarat xi 

jfisser "kunsens b'mod ċar": "Il-kjarifika għandu jkollha l-għan li tenfasizza li kunsens ċar 

jeżiġi l-użu ta' mekkaniżmi li ma jħallu l-ebda dubju dwar l-intenzjoni tas-suġġett tad-dejta li 

jagħti –kunsens tiegħu. Fl-istess ħin, għandu jkun iċċarat li l-użu ta' għażliet programmati 

minn qabel li jkunu jeħtieġu modifika min-naħa tas-suġġett tad-dejta biex jirrifjuta l-

ipproċessar (kunsens ibbażat fuq is-silenzju) minnu nnifsu ma jikkostitwix kunsens ċar. Dan 

huwa speċjalment minnu fl-ambjent onlajn." 
34

 Huwa talab ukoll lill-kontrolluri tad-dejta li 

jimplimentaw mekkaniżmi biex juru l-kunsens (fi ħdan obbligu ġenerali ta' responsabbiltà) u 

talab lil-leġiżlatur sabiex iżid rekwiżit espliċitu rigward il-kwalità u l-aċċessibbiltà tal-

informazzjoni li tifforma l-bażi għall-kunsens. 

III.2.2. Kuntratt 

 

L-Artikolu 7(b) jipprovdi bażi ġuridika f'sitwazzjonijiet fejn "l-ipproċessar ikun meħtieġ biex 

isir kuntratt li tiegħu s-suġġett tad-dejta jkun parti jew biex jittieħdu passi fuq talba tas-suġġett 

tad-dejta qabel ma jagħmel kuntratt". Dan ikopri żewġ xenarji differenti. 

 

i) L-ewwel, id-dispożizzjoni tkopri sitwazzjonijiet fejn l-ipproċessar ikun meħtieġ għat-

twettiq ta' kuntratt li tiegħu s-suġġett tad-dejta jkun parti. Dan jista' jinkludi, 

                                                 
34

 Ara l-paġni 39-40 tal-Opinjoni 15/2011 tal-Grupp ta' Ħidma dwar id-definizzjoni tal-kunsens.  
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pereżempju, l-ipproċessar tal-indirizz tas-suġġett tad-dejta sabiex ikunu jistgħu jiġu 

kkonsenjati prodotti mixtrija onlajn, jew l-ipproċessar tad-dettalji tal-karta tal-kreditu 

sabiex isir pagament. Fil-kuntest tal-impjiegi, din il-bażi tista' tippermetti, pereżempju, 

l-ipproċessar ta' informazzjoni dwar is-salarju u d-dettalji tal-kont tal-bank sabiex 

ikunu jistgħu jitħallsu s-salarji. 

 

Id-dispożizzjoni tista' tiġi interpretata b'mod strett u ma tkoprix sitwazzjonijiet fejn l-

ipproċessar ma jkunx ġenwinament meħtieġ għat-twettiq ta' kuntratt, iżda pjuttost 

impost b'mod unilaterali fuq is-suġġett tad-dejta mill-kontrollur. Anki l-fatt li xi 

pproċessar ta' dejta jkun kopert minn kuntratt ma jfissirx awtomatikament li l-

ipproċessar ikun meħtieġ għat-twettiq tiegħu. Pereżempju, l-Artikolu 7(b) mhuwiex 

bażi ġuridika xierqa sabiex jinbena profil tal-gosti u tal-istil tal-ħajja tal-utent ibbażat 

fuq il-click-stream tiegħu fuq sit elettroniku u l-oġġetti mixtrija. Dan għaliex il-

kontrollur tad-dejta ma jkunx ġie mqabbad sabiex iwettaq profilar, iżda pjuttost biex 

jikkonsenja prodotti u servizzi, pereżempju. Anki jekk dawn l-attivitajiet ta' pproċessar 

ikunu msemmija b'mod speċifiku fil-kliem miktub irqiq tal-kuntratt, dan il-fatt waħdu 

ma jagħmilhomx "meħtieġa" għat-twettiq tal-kuntratt. 

 

Hawnhekk hawn rabta ċara bejn il-valutazzjoni tan-neċessità u l-konformità mal-

prinċipju tal-limitazzjoni tal-iskop. Huwa importanti li tiġi determinata r-raġuni eżatta 

tal-kuntratt, jiġifieri s-sustanza u l-għan fundamentali tiegħu, billi huwa ma' dan li se 

jiġi ttestjat jekk l-ipproċessar tad-dejta jkunx meħtieġ għat-twettiq tiegħu. 

 

F'xi sitwazzjonijiet dubjużi wieħed jista' jargumenta, jew jista' jkun meħtieġ aktar 

sejbien ta' fatti sabiex jiġi determinat jekk l-ipproċessar ikunx meħtieġ għat-twettiq 

tal-kuntratt. Pereżempju, l-istabbiliment ta' bażi tad-dejta interna tal-kuntatti tal-

impjegati tal-kumpanija sħiħa li jkun fiha l-isem, l-indirizz kummerċjali, in-numru tat-

telefon u l-indirizz elettroniku tal-impjegati kollha, biex l-impjegati jkunu jistgħu 

jilħqu lill-kollegi tagħhom jista', f'xi sitwazzjonijiet, jitqies bħala neċessarju għat-

twettiq ta' kuntratt skont l-Artikolu 7(b) iżda jista' jkun ukoll legali skont l-

Artikolu 7(f) jekk jintwera l-interess suprem tal-kontrollur u jittieħdu l-miżuri kollha 

xierqa, inkluż pereżempju konsultazzjoni adegwata mar-rappreżentanti tal-impjegati. 

 

Każijiet oħra, pereżempju, il-monitoraġġ elettroniku tal-użu tal-internet, il-posta 

elettronika jew it-telefon mill-impjegati, jew is-sorveljanza bil-vidjow tal-impjegati 

jikkostitwixxu b'mod aktar ċar ipproċessar li huwa probabbli li jmur lil hinn minn dak 

li huwa meħtieġ sabiex jitwettaq kuntratt ta' impjieg, għalkemm hawnhekk ukoll dan 

jista' jiddependi fuq in-natura tal-impjieg. Il-prevenzjoni tal-frodi - li tista' tinkludi, 

fost ħwejjeġ oħra, il-monitoraġġ u l-profilar tal-konsumaturi - hija qasam tipiku ieħor, 

li huwa probabbli li jitqies li jmur lil hinn minn dak li huwa meħtieġ għat-twettiq ta' 

kuntratt. Ipproċessar bħal dan xorta jista' jkun leġittimu taħt bażi oħra tal-Artikolu 7, 

pereżempju l-kunsens fejn ikun xieraq, obbligu ġuridiku jew l-interess leġittimu tal-

kontrollur (l-Artikolu 7(a), (c) jew (f)).
35

 Fil-każ tal-aħħar, l-ipproċessar għandu jkun 

                                                 
35

 Eżempju ieħor ta' bażijiet ġuridiċi multipli jista' jinstab fl-Opinjoni 15/2011 tal-Grupp ta' Ħidma dwar id-

definizzjoni tal-kunsens (ċitata fin-nota 2 f'qiegħ il-paġna). Biex tixtri karozza, il-kontrollur tad-dejta jista' jkollu 

d-dritt li jipproċessa dejta personali skont għanijiet differenti u abbażi ta' raġunijiet differenti: 

- Dejta meħtieġa biex tixtri l-karozza: l-Artikolu 7(b), 

- Biex tipproċessa d-dokumenti tal-karozza: l-Artikolu 7(c), 
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soġġett għal salvagwardji u miżuri addizzjonali li jipproteġu adegwatament l-interessi 

u l-libertajiet tas-suġġetti tad-dejta. 

 

L-Artikolu 7(b) japplika biss għal dak li huwa meħtieġ għat-twettiq ta' kuntratt. Huwa 

ma japplikax għall-azzjonijiet ulterjuri l-oħra kollha mibdija min-nuqqas ta' 

konformità jew għall-inċidenti l-oħra kollha fl-eżekuzzjoni ta' kuntratt. Sakemm l-

ipproċessar ikopri l-eżekuzzjoni normali ta' kuntratt, dan jista' jaqa' taħt l-

Artikolu 7(b). Jekk ikun hemm inċident fl-eżekuzzjoni, li jwassal għal kunflitt, l-

ipproċessar tad-dejta jista' jieħu triq differenti. L-ipproċessar ta' informazzjoni bażika 

tas-suġġett tad-dejta, bħall-isem, l-indirizz u referenza għal obbligi kuntrattwali 

pendenti, sabiex jintbagħtu tfakkiriet formali, xorta għandu jitqies li jaqa' fi ħdan l-

ipproċessar ta' dejta meħtieġ għall-eżekuzzjoni ta' kuntratt. Rigward l-ipproċessar ta' 

dejta aktar elaborat, li jista' jinvolvi jew ma jinvolvix partijiet terzi, bħall-ġbir estern 

tad-dejn, jew it-tressiq quddiem il-qorti ta' klijent li ma jkunx ħallas għal servizz, jista' 

jiġi argumentat li tali pproċessar ma jsirx aktar fl-eżekuzzjoni "normali" tal-kuntratt u 

għalhekk ma jaqax taħt l-Artikolu 7(b). Madankollu, dan ma jagħmilx l-ipproċessar 

illeġittimu bħala tali: il-kontrollur għandu interess leġittimu li jfittex rimedji biex 

jassigura li d-drittijiet kuntrattwali tiegħu jiġu rrispettati. Jistgħu jintużaw bażijiet 

ġuridiċi oħra, bħall-Artikolu 7(f), soġġett għal salvagwardji u miżuri adegwati, u li jiġi 

ssodisfat it-test tal-ibbilanċjar.
36

 

 

ii) It-tieni, l-Artikolu 7(b) ikopri wkoll ipproċessar li jsir qabel ma wieħed jidħol 

f'kuntratt. Dan ikopri r-relazzjonijiet prekuntrattwali, bil-kundizzjoni li jittieħdu passi 

fuq talba tas-suġġett tad-dejta, pjuttost milli fuq inizjattiva tal-kontrollur jew ta' xi 

parti terza. Pereżempju, jekk individwu jitlob lil bejjiegħ bl-imnut biex jibgħatlu 

offerta għal prodott, l-ipproċessar għal dawk l-għanijiet, bħaż-żamma tad-dettalji tal-

indirizz u l-informazzjoni dwar dak li jkun intalab, għal perjodu ta' żmien limitat, ikun 

xieraq taħt din il-bażi ġuridika. Bl-istess mod, jekk individwu jitlob assigurazzjoni 

mingħand assiguratur għall-karozza tiegħu, l-assiguratur jista' jipproċessa d-dejta 

neċessarja, pereżempju, l-għamla u l-età tal-karozza, u dejta rilevanti u proporzjonata 

oħra, biex jipprepara l-istima. 

 

Madankollu, kontrolli dettaljati tal-isfond, pereżempju, l-ipproċessar tad-dejta ta' 

kontrolli mediċi qabel ma kumpanija tal-assigurazzjoni tipprovdi assigurazzjoni fuq 

is-saħħa jew assigurazzjoni fuq il-ħajja lil applikant, ma jitqisux bħala passi neċessarji 

magħmula fuq talba tas-suġġett tad-dejta. Il-kontrolli ta' referenza tal-kreditu qabel l-

għoti ta' selfa wkoll ma jsirux fuq talba tas-suġġett tad-dejta skont l-Artikolu 7(b), 

iżda pjuttost, skont l-Artikolu 7(f), jew skont l-Artikolu 7(c) f'konformità ma' obbligu 

ġuridiku tal-banek li jikkonsultaw lista uffiċjali ta' debituri rreġistrati. 

 

Il-kummerċjalizzazzjoni diretta fuq inizjattiva tal-bejjiegħ bl-imnut/kontrollur mhux 

se tkun ukoll possibbli fuq din il-bażi. F'xi każijiet, l-Artikolu 7(f) jista' jipprovdi bażi 

ġuridika xierqa minflok l-Artikolu 7(b), soġġetta għal salvagwardji u miżuri xierqa, u 

l-issodisfar tat-test tal-ibbilanċjar. F'xi każijiet li jinkludu dawk li jinvolvu profilar 

                                                                                                                                                         
- Għas-servizzi ta' ġestjoni tal-klijenti (pereżempju biex il-karozza tingħata service f'kumpaniji affiljati differenti 

fi ħdan l-UE): l-Artikolu 7(f), 

- Biex tittrasferixxi d-dejta lil partijiet terzi għall-attivitajiet ta' kummerċjalizzazzjoni tagħhom: l-Artikolu 7(a). 
36

 Fir-rigward ta' kategoriji speċjali ta' dejta, jista' jkun irid jiġi kkunsidrat ukoll l-Artikolu 8(2)(e) – "meħtieġ 

biex ikunu stabbiliti, eżerċitati jew protetti talbiet legali". 
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estensiv, qsim ta' dejta, kummerċjalizzazzjoni diretta onlajn jew reklamar ibbażat fuq 

l-imġiba, ta' min jikkunsidra kunsens skont l-Artikolu 7(a), kif joħroġ mill-analiżi ta' 

hawn taħt.
37

 

III.2.3. Obbligu ġuridiku 

 

L-Artikolu 7(c) jipprovdi bażi ġuridika f'sitwazzjonijiet fejn "l-ipproċessar ikun meħtieġ biex 

titħares obbligazzjoni legali li s-suġġett tagħha jkun il-kontrollur". Dan jista' jkun il-każ, 

pereżempju, meta l-impjegaturi jkunu jridu jirrappurtaw id-dejta dwar is-salarju tal-impjegati 

tagħhom lill-awtoritajiet tas-sigurtà soċjali jew tat-taxxa jew meta l-istituzzjonijiet finanzjarji 

jkunu obbligati jirrappurtaw ċerti tranżazzjonijiet suspettużi lill-awtoritajiet kompetenti skont 

ir-regoli dwar il-ħasil tal-flus. Tista' tkun ukoll obbligazzjoni li għaliha tkun soġġetta awtorità 

pubblika, billi ma hemm xejn li jillimita l-applikazzjoni tal-Artikolu 7(c) għas-settur privat 

jew pubbliku. Dan japplika pereżempju għall-ġbir ta' dejta minn awtorità lokali għall-għoti ta' 

penali għall-ipparkjar f'postijiet mhux awtorizzati. 

 

L-Artikolu 7(c) jippreżenta similaritajiet mal-Artikolu 7(e), billi ħidma fl-interess pubbliku 

ħafna drabi tkun ibbażata fuq, jew toħroġ minn, dispożizzjoni ġuridika. Il-kamp ta' 

applikazzjoni tal-Artikolu 7(c) madankollu huwa delimitat b'mod strett. 

 

Biex japplika l-Artikolu 7(c), l-obbligu jrid tkun impost bil-liġi (u mhux pereżempju 

b'arranġament kuntrattwali). Il-liġi trid tissodisfa l-kundizzjonijiet rilevanti kollha biex 

tagħmel l-obbligu validu u vinkolanti, u trid tikkonforma wkoll mal-liġi dwar il-protezzjoni 

tad-dejta, inkluż ir-rekwiżit tan-neċessità, il-proporzjonalità
38

 u l-limitazzjoni tal-iskop. 

 

Importanti li jiġi enfasizzat ukoll li l-Artikolu 7(c) jirreferi għal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea 

jew ta' Stat Membru. L-obbligi skont il-liġijiet ta' pajjiżi terzi (bħal, pereżempju, l-obbligi li 

jiġu stabbiliti skemi dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta skont l-Att Sarbanes–Oxley tal-

2002 fl-Istati Uniti) mhumiex koperti minn din il-bażi. Biex ikun validu, obbligu ġuridiku ta' 

pajjiż terz irid ikun rikonoxxut b'mod uffiċjali u integrat fl-ordni ġuridiku tal-Istat Membru 

kkonċernat, pereżempju fil-forma ta' ftehim internazzjonali
39

. Mill-banda l-oħra, il-ħtieġa li 

jitħares obbligu ġuridiku tista' tirrappreżenta interess leġittimu tal-kontrollur, iżda soġġett biss 

għal test tal-ibbilanċjar tal-Artikolu 7(f), u bil-kundizzjoni li jiddaħħlu salvagwardji adegwati 

bħal dawk approvati mill-awtorità kompetenti għall-protezzjoni tad-dejta. 

 

Il-kontrollur ma jridx ikollu għażla jekk jissodisfax l-obbligu jew le. L-ingaġġi unilaterali 

volontarji u s-sħubijiet pubbliċi-privati li jipproċessaw dejta lil hinn minn dak li huwa 

meħtieġ mil-liġi għalhekk mhumiex koperti mill-Artikolu 7(c). Pereżempju, jekk - mingħajr 

obbligu ġuridiku ċar u speċifiku biex jagħmel dan – fornitur tas-servizz tal-Internet jiddeċiedi 

                                                 
37

 Ara t-Taqsima III.3.6 (b) taħt l-intestatura "Illustrazzjoni: l-evoluzzjoni fl-approċċ għall-kummerċjalizzazzjoni 

diretta" fil-paġni 49-51. 
38

 Ara wkoll l-Opinjoni 01/2014 tal-Grupp ta' Ħidma dwar l-applikazzjoni tal-kunċetti tan-neċessità u tal-

proporzjonalità u l-protezzjoni tad-dejta fi ħdan is-settur tal-infurzar tal-liġi, adottata fis-27.02.2014 (WP 211). 
39

 Dwar din il-kwistjoni ara t-Taqsima 4.2.2 tal-Opinjoni 10/2006 tal-Grupp ta' Ħidma dwar l-ipproċessar tad-

dejta personali mis-Soċjetà għat-Telekomunikazzjoni Finanzjarja Interbankarja Dinjija (SWIFT), adottata fl-

20.11.2006 (WP128) u l-Opinjoni 1/2006 tal-Grupp ta' Ħidma dwar l-applikazzjoni tar-regoli tal-UE dwar il-

protezzjoni tad-dejta fl-iskemi ta' kxif ta' abbużi fl-oqsma tal-kontabilità, il-kontrolli interni ta' kontabilità, 

materji ta' verifika, il-ġlieda kontra t-tixħim, il-kriminalità bankarja u finanzjarja, adottata fl-01.02.2006 

(WP 117). 
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li jimmonitorja lill-utenti tiegħu fi sforz sabiex jiġġieled it-tniżżil illegali ta' materjal mill-

internet, l-Artikolu 7(c) ma jkunx bażi ġuridiku xieraq għal dan il-għan. 

 

Barra minn hekk, l-obbligu ġuridiku nnifsu jrid ikun ċar biżżejjed dwar l-ipproċessar ta' dejta 

personali li jeħtieġ. Għalhekk, l-Artikolu 7(c) japplika fuq il-bażi ta' dispożizzjonijiet ġuridiċi 

li jirreferu espliċitament għan-natura u l-għan tal-ipproċessar. Il-kontrollur ma għandux ikollu 

grad eċċessiv ta' diskrezzjoni dwar kif jikkonforma mal-obbligu ġuridiku. 

 

F'xi każijiet il-leġiżlatur jista' jistabbilixxi biss għan ġenerali, filwaqt li jiġu imposti obbligi 

aktar speċifiċi f'livell differenti, jew f'leġiżlazzjoni sekondarja jew b'deċiżjoni vinkolanti ta' 

awtorità pubblika f'każ konkret. Dan jista' jwassal ukoll għal obbligi ġuridiċi skont l-

Artikolu 7(c) bil-kundizzjoni li n-natura u l-għan tal-ipproċessar ikunu definiti sewwa u 

soġġetti għal bażi ġuridika adegwata. 

 

Madankollu, dan huwa differenti jekk awtorità regolatorja tipprovdi biss linji gwida u 

kundizzjonijiet ġenerali ta' politika li bihom tista' tikkunsidra li tuża s-setgħat tagħha ta' 

infurzar (pereżempju gwida regolatorja lill-istituzzjonijiet finanzjarji dwar ċerti standards tad-

diliġenza dovuta). F'każijiet bħal dawn, l-attivitajiet tal-ipproċessar għandhom jiġu valutati 

skont l-Artikolu 7(f) u jiġu kkunsidrati leġittimi biss soġġetti għat-test addizzjonali tal-

ibbilanċjar.
40

 

 

Bħala kumment ġenerali, ta' min jinnota li xi attivitajiet ta' pproċessar jistgħu jidhru li kważi 

jaqgħu taħt l-Artikolu 7(c), jew l-Artikolu 7(b), mingħajr ma jissodisfaw b'mod sħiħ il-kriterji 

biex japplikaw dawk il-bażijiet. Dan ma jfissirx li tali pproċessar neċessarjament mhux 

dejjem ikun skont il-liġi: xi drabi jista' jkun leġittimu, iżda pjuttost skont l-Artikolu 7(f), 

soġġett għat-test addizzjonali tal-ibbilanċjar. 

III.2.4. Interess vitali 

 

L-Artikolu 7(d) jipprevedi bażi ġuridika f'sitwazzjonijiet fejn "l-ipproċessar ikun meħtieġ biex 

jipproteġi l-interessi vitali tas-suġġett tad-dejta". Dan il-kliem huwa differenti mil-lingwaġġ 

użat fl-Artikolu 8(2)(c) li huwa aktar speċifiku u jirreferi għal sitwazzjonijiet fejn "l-

ipproċessar ikun meħtieġ biex jipproteġi l-interessi vitali tas-suġġett tad-dejta jew ta' xi 

persuna oħra meta s-suġġett tad-dejta jkun fiżikament jew legalment inkapaċi li jagħti l-

kunsens tiegħu". 

 

Madankollu ż-żewġ dispożizzjonijiet donnhom jissuġġerixxu li din il-bażi ġuridika għandu 

jkollha applikazzjoni limitata. L-ewwel nett, il-frażi "interess vitali" tidher li tillimita l-

applikazzjoni ta' din il-bażi għal kwistjonijiet ta' ħajja u mewt, jew tal-anqas, theddidiet li 

jippreżentaw riskju ta' korriment jew ħsara oħra lis-saħħa tas-suġġett tad-dejta (jew fil-każ tal-

Artikolu 8(2)(c) anki ta' persuna oħra). 

 

Il-premessa 31 tikkonferma li l-għan ta' din il-bażi ġuridika huwa li "jipproteġi interess 

meħtieġ għall-ħajja tas-suġġett tad-dejta". Madankollu, id-Direttiva ma tgħidx eżattament 

jekk it-theddida tridx tkun immedjata. Dan iqajjem kwistjonijiet rigward il-firxa tal-ġbir tad-

                                                 
40 

Gwida minn awtorità regolatorja xorta jista' jkollha rwol fil-valutazzjoni tal-interess leġittimu tal-kontrollur 

(ara t-Taqsima III.3.4 taħt il-punt (a) b'mod partikolari fil-paġna 38).  
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dejta, pereżempju bħala miżura preventiva jew fuq skala wiesgħa, bħall-ġbir tad-dejta tal-

passiġġieri ta' linja tal-ajru meta jkun ġie identifikat riskju ta' marda epidemjoloġika jew 

inċident tas-sigurtà. 

 

Il-Grupp ta' Ħidma jħoss li għandha tingħata interpretazzjoni restrittiva għal din id-

dispożizzjoni, b'mod konsistenti mal-ispirtu tal-Artikolu 8. Għalkemm l-Artikolu 7(d) ma 

jillimitax speċifikament l-użu ta' din ir-raġuni għal sitwazzjonijiet fejn il-kunsens ma jistax 

jintuża bħala bażi ġuridika, għar-raġunijiet speċifikati fl-Artikolu 8(2)(c), huwa raġonevoli li 

wieħed jassumi li f'sitwazzjonijiet fejn ikun hemm il-possibbiltà u l-ħtieġa li jintalab kunsens 

validu, il-kunsens għandu fil-fatt jitfittex kull fejn ikun prattikabbli. Dan jillimita wkoll l-

applikazzjoni ta' din id-dispożizzjoni għal analiżi ta' każ b'każ u normalment ma jistax jintuża 

biex jilleġittimizza kull ġbir jew ipproċessar massiv ta' dejta personali. F'każijiet fejn dan ikun 

neċessarju, l-Artikolu 7(c) jew (e) ikun bażi aktar xierqa għall-ipproċessar. 

III.2.5. Kompitu pubbliku 

 

L-Artikolu 7(e) jipprovdi bażi ġuridika f'sitwazzjonijiet fejn "l-ipproċessar ikun meħtieġ biex 

issir ħidma fl-interess pubbliku jew fl-eżerċizzju ta' awtorità pubblika vestita fil-kontrollur 

jew f'parti terza li lilha tkun żvelata d-dejta". 

 

Importanti li jiġi nnotat li bħall-Artikolu 7(c), l-Artikolu 7(e) jirreferi għall-interess pubbliku 

tal-Unjoni Ewropea jew ta' Stat Membru. Bl-istess mod, "awtorità uffiċjali" tirreferi għal 

awtorità mogħtija mill-Unjoni Ewropea jew minn Stat Membru. Fi kliem ieħor, kompiti 

mwettqa fl-interess pubbliku ta' pajjiż terz jew fl-eżerċizzju ta' awtorità uffiċjali vestita bis-

saħħa ta' liġi barranija ma taqax fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-dispożizzjoni.
41

 

 

L-Artikolu 7(e) jkopri żewġ sitwazzjonijiet u huwa rilevanti kemm għas-settur pubbliku kif 

ukoll għas-settur privat. L-ewwel, huwa jkopri sitwazzjonijiet fejn il-kontrollur innifsu jkollu 

awtorità uffiċjali jew kompitu fl-interess pubbliku (iżda mhux neċessarjament ukoll obbligu 

ġuridiku biex jipproċessa d-dejta) u l-ipproċessar ikun meħtieġ għall-eżerċizzju ta' dik l-

awtorità jew it-twettiq ta' dik il-ħidma. Pereżempju, awtorità tat-taxxa tista' tiġbor u 

tipproċessa dikjarazzjoni tat-taxxa ta' individwu sabiex tistabbilixxi u tivverifika l-ammont ta' 

taxxa li jrid jitħallas. Jew assoċjazzjoni professjonali bħal kumitat nazzjonali tal-avukati jew 

kamra tal-professjonisti mediċi vestiti b'awtorità uffiċjali biex jagħmlu dan, jistgħu jwettqu 

proċeduri dixxiplinarji kontra xi wħud mill-membri tagħhom. Eżempju ieħor jista' jkun entità 

governattiva lokali, bħal awtorità muniċipali, fdata bil-kompitu li tmexxi servizz tal-librerija, 

skola, jew pixxina lokali. 

 

It-tieni, l-Artikolu 7(e) jkopri wkoll sitwazzjonijiet fejn il-kontrollur ma jkollux awtorità 

uffiċjali, iżda jiġi mitlub minn parti terza li jkollha tali awtorità sabiex jiżvela d-dejta. 

Pereżempju, uffiċjal ta' entità pubblika kompetenti sabiex tinvestiga reati jista' jitlob il-

kooperazzjoni tal-kontrollur f'investigazzjoni li tkun għaddejja minflok jordna lill-kontrollur 

biex jikkonforma ma' talba speċifika biex jikkoopera. L-Artikolu 7(e) jista' jkopri wkoll 

sitwazzjonijiet fejn il-kontrollur jiżvela proattivament dejta lil parti terza li jkollha tali 

awtorità uffiċjali. Dan jista' jkun il-każ, pereżempju, meta kontrollur jinnota li jkun sar reat 

                                                 
41 

Ara t-Taqsima 2.4 tad-dokument ta' ħidma tal-Grupp ta' Ħidma dwar interpretazzjoni komuni tal-

Artikolu 26(1) tad-Direttiva 95/46/KE tal-24 ta' Ottubru 1995, adottat fil-25 ta' Novembru 2005 (WP114) għal 

interpretazzjoni simili tal-kunċett ta' "raġunijiet importanti ta' interess pubbliku" fl-Artikolu 26(1)(d). 
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kriminali, u jipprovdi din l-informazzjoni lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi kompetenti fuq 

inizjattiva proprja tiegħu. 

 

B'differenza għall-Artikolu 7(c), ma hemm l-ebda rekwiżit biex il-kontrollur jaġixxi taħt 

obbligu ġuridiku. Bl-eżempju ta' hawn fuq, kontrollur li aċċidentalment jinnota li saret serqa 

jew frodi, jista' ma jkollux obbligu ġuridiku biex jirrapporta dan lill-pulizija iżda jista', 

f'każijiet xierqa, xorta waħda jagħmel dan fuq il-bażi tal-Artikolu 7(e).  

 

Madankollu, l-ipproċessar irid ikun "meħtieġ biex issir ħidma fl-interess pubbliku". Inkella, 

il-kontrollur jew il-parti terza li lilha l-kontrollur jiżvela d-dejta jridu jkunu vestiti b'awtorità 

pubblika u l-ipproċessar tad-dejta jrid ikun meħtieġ sabiex tiġi eżerċitata l-awtorità.
42

 

Importanti li jiġi enfasizzat ukoll li din l-awtorità uffiċjali jew ħidma pubblika tipikament 

tkun ġiet attribwita fil-liġijiet statutorji jew f'regolamenti legali oħra. Jekk l-ipproċessar 

jimplika ndħil fil-privatezza jew jekk dan ikun meħtieġ skont il-liġi nazzjonali sabiex tkun 

assigurata l-protezzjoni tal-persuni kkonċernati, il-bażi ġuridika għandha tkun speċifika u 

preċiża biżżejjed sabiex tinkwadra t-tip ta' pproċessar tad-dejta li jista' jkun permess. 

 

Dawn is-sitwazzjonijiet qegħdin isiru dejjem aktar komuni, anki 'l barra mill-konfini tas-settur 

pubbliku, meta wieħed iqis it-tendenza li kompiti governattivi jingħataw lil entitajiet fis-settur 

privat. Dan jista' jkun il-każ, pereżempju, fil-kuntest tal-attivitajiet ta' pproċessar fis-settur tat-

trasport jew is-saħħa (pereżempju studji epidemjoloġiċi, riċerka). Din il-bażi tista' tiġi 

invokata wkoll f'kuntest ta' infurzar tal-liġi kif diġà ssuġġerit fl-eżempji ta' hawn fuq. 

Madankollu, il-punt safejn kumpanija privata tista' titħalla tikkoopera mal-awtoritajiet tal-

infurzar tal-liġi, pereżempju fil-ġlieda kontra l-frodi jew il-kontenut illegali fuq l-Internet, 

jeħtieġ analiżi mhux biss skont l-Artikolu 7, iżda wkoll skont l-Artikolu 6, billi jitqiesu r-

rekwiżiti tal-limitazzjoni tal-iskop, il-legalità u l-ġustizzja
43

. 

 

L-Artikolu 7(e) potenzjalment għandu kamp ta' applikazzjoni wiesa' ħafna, li jitlob 

interpretazzjoni stretta u identifikazzjoni ċara, fuq bażi ta' każ b'każ, tal-interess pubbliku 

involut u l-awtorità uffiċjali li tiġġustifika l-ipproċessar. Dan il-kamp ta' applikazzjoni wiesa' 

jispjega wkoll għaliex, l-istess bħall-Artikolu 7(f), id-dritt ta' oġġezzjoni ġie previst fl-

Artikolu 14 meta l-ipproċessar ikun ibbażat fuq l-Artikolu 7(e)
44

. Għalhekk jistgħu japplikaw 

salvagwardji u miżuri addizzjonali fiż-żewġ każijiet 
45

. 

 

F'dak is-sens, l-Artikolu 7(e) għandu similaritajiet mal-Artikolu 7(f), u f'xi kuntesti, 

speċjalment għall-awtoritajiet pubbliċi, l-Artikolu 7(e) jista' jissostitwixxi lill-Artikolu 7(f).  

 

Fil-valutazzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet għall-korpi fis-settur 

pubbliku, speċjalment fid-dawl tal-bidliet proposti fil-qafas ġuridiku tal-protezzjoni tad-dejta, 
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Fi kliem ieħor, f'dawn il-każijiet ir-rilevanza pubblika tal-kompiti, u r-responsabbiltà korrispondenti se tibqa' 

preżenti anki jekk l-eżerċizzju tal-kompitu jkun ingħata lil entitajiet oħra, inkluż entitajiet privati. 
43 

F'dak is-sens ara l-Opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma dwar SWIFT (ċitata fin-nota 39 f'qiegħ il-paġna aktar 'il fuq), 

l-Opinjoni 4/2003 tal-Grupp ta' Ħidma dwar il-Livell ta' Protezzjoni assigurat fl-Istati Uniti għat-Trasferiment ta' 

Dejta dwar il-Passiġġieri, adottata fit-13.06.2003 (WP78) u d-Dokument ta' Ħidma dwar kwistjonijiet ta' 

protezzjoni tad-dejta relatati mad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, adottata fit-18.01.2005 (WP 104). 
44

 Kif issemma hawn fuq, din il-possibbiltà ta' oġġezzjoni ma teżistix f'xi Stati Membri (pereżempju l-Isvezja) 

għall-ipproċessar ta' dejta bbażat fuq l-Artikolu 7(e). 
45

 Kif se jintwera aktar 'l isfel, l-Abbozz ta' Rapport tal-Kumitat LIBE ssuġġerixxa aktar salvagwardji – b'mod 

partikolari, trasparenza akbar – għall-każ meta japplika l-Artikolu 7(f). 
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tajjeb li jiġi nnotat li t-test preżenti tar-Regolament 45/2001,
46

 li fih ir-regoli dwar il-

protezzjoni tad-dejta applikabbli għall-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni Ewropea, ma fih l-

ebda dispożizzjoni komparabbli mal-Artikolu 7(f).  

 

Madankollu, il-Premessa 27 ta' dan ir-Regolament tipprovdi li "l-ipproċessar ta' dejta 

personali għall-eżekuzzjoni tax-xogħlijiet imwettqa fl-interess pubbliku mill-istituzzjonijiet u 

l-korpi tal-Komunità jinkludi l-ipproċessar tad-dejta personali meħtieġ għall-amministrazzjoni 

u l-iffunzjonar ta' dawk l-istituzzjonijiet u l-korpi." Din id-dispożizzjoni għalhekk tippermetti 

pproċessar ta' dejta fuq bażi interpretata b'mod wiesa' ta' "kompitu pubbliku" f'varjetà wiesgħa 

ta' każijiet, li altrimenti setgħu jkunu koperti b'dispożizzjoni simili għall-Artikolu 7(f). Is-

sorveljanza tal-bini bil-vidjow għal skopijiet ta' sigurtà, il-monitoraġġ elettroniku tat-traffiku 

tal-posta elettronika, jew l-evalwazzjonijiet tal-persunal huma biss ftit eżempji ta' dak li jista' 

jaqa' taħt din id-dispożizzjoni interpretata b'mod wiesa' ta' "xogħlijiet imwettqa fl-interess 

pubbliku". 

 

B'ħarsa 'l quddiem, importanti wkoll li jiġi kkunsidrat li r-Regolament propost, fl-

Artikolu 6(1)(f) jipprovdi speċifikament li l-bażi tal-interess leġittimu "m'għandhiex tapplika 

għall-ipproċessar li jsir minn awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq tal-kompiti tagħhom". Jekk din 

id-dispożizzjoni tiġi ppromulgata u tiġi interpretata b'mod wiesa', sabiex l-awtoritajiet 

pubbliċi jiġu esklużi għal kollox milli jużaw l-interess leġittimu bħala bażi ġuridika, f'dak il-

każ ir-raġunijiet tal-"interess pubbliku" u tal-"awtorità uffiċjali" msemmija fl-Artikolu 7(e) 

jridu jiġu interpretati b'mod li jippermetti lill-awtoritajiet pubbliċi xi grad ta' flessibbiltà, tal-

anqas sabiex jiġu assigurati l-immaniġġjar u l-funzjonament xierqa tagħhom, bħalma huwa 

interpretat ir-Regolament 45/2001 bħalissa. 

 

Inkella, l-aħħar sentenza msemmija tal-Artikolu 6(1)(f) tar-Regolament propost tista' tiġi 

interpretata b'mod li l-awtoritajiet pubbliċi ma jkunux esklużi għal kollox milli jużaw l-

interess leġittimu bħala bażi ġuridika. F'dan il-każ, it-termini "ipproċessar li jsir minn 

awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq tal-kompiti tagħhom" fl-Artikolu 6(1)(f) propost għandhom 

jiġu interpretati b'mod strett. Din l-interpretazzjoni dejqa tfisser li l-ipproċessar għall-

immaniġġjar u l-funzjonament xierqa ta' dawn l-awtoritajiet pubbliċi ma jaqax fil-kamp ta' 

applikazzjoni ta' "ipproċessar li jsir minn awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq tal-kompiti 

tagħhom". Minħabba f'hekk, ipproċessar għall-immaniġġjar u l-funzjonament xierqa ta' dawn 

l-awtoritajiet pubbliċi xorta jkun possibbli taħt ir-raġuni tal-interess leġittimu. 

 

III.3. Artikolu 7(f): interessi leġittimi 

 

L-Artikolu 7(f)
47

 jitlob test tal-ibbilanċjar: l-interessi leġittimi tal-kontrollur (jew ta' partijiet 

terzi) jridu jiġu bbilanċjati kontra l-interessi jew id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-

suġġett tad-dejta. Ir-riżultat tat-test tal-ibbilanċjar jiddetermina b'mod estensiv jekk l-

Artikolu 7(f) jistax jintuża bħala bażi ġuridika għall-ipproċessar. 

 

Ta' min isemmi minn issa li dan mhuwiex test sempliċi tal-ibbilanċjar li jikkonsisti 

                                                 
46 

Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-

protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità 

u dwar il-moviment liberu ta' dik id-dejta. (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1). 
47 Għat-test sħiħ tal-Artikolu 7(f) ara l-paġna 4 aktar 'il fuq. 
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sempliċement fl-ippeżar ta' żewġ "piżijiet" faċilment kwantifikabbli u faċilment komparabbli 

ma' xulxin. Pjuttost, kif se jiġi deskritt f'aktar dettall aktar 'l isfel, it-twettiq tat-test tal-

ibbilanċjar jista' jkun jeħtieġ valutazzjoni kumplessa li tikkunsidra numru ta' fatturi. Biex tiġi 

strutturata u simplifikata l-valutazzjoni, qsamna l-proċess f'diversi passi sabiex nassiguraw li 

t-test tal-ibbilanċjar ikun jista' jitwettaq b'mod effettiv. 

 

It-Taqsima III.3.1 l-ewwel teżamina naħa waħda tal-bilanċ: x’jikkostitwixxi "interess 

leġittimu li jkollu l-kontrollur jew il-parti terza li lilha tiġi żvelata d-dejta". Fit-Taqsima III.3.2 

neżaminaw in-naħa l-oħra tal-bilanċ, x’jikkostitwixxi "interessi jew drittijiet u libertajiet 

fundamentali tas-suġġett tad-dejta li jkun jeħtiġilhom protezzjoni skont l-Artikolu 1(1)". 

 

Fit-Taqsimiet III.3.3 u III.3.4, hija pprovduta gwida dwar kif għandu jitwettaq it-test tal-

ibbilanċjar. It-Taqsima III.3.3 tagħti introduzzjoni ġenerali bil-għajnuna ta’ tliet xenarji 

differenti. Wara din l-introduzzjoni, it-Taqsima III.3.4 tippreżenta l-aktar konsiderazzjonijiet 

importanti li jridu jiġu kkunsidrati meta jitwettaq it-test tal-ibbilanċjar, li jinkludu s-

salvagwardji u l-miżuri pprovduti mill-kontrollur tad-dejta. 

 

Fit-Taqsimiet III.3.5 u III.3.6, fl-aħħar nett se nħarsu wkoll lejn xi mekkaniżmi partikolari, 

bħar-responsabbiltà, it-trasparenza u d-dritt ta’ oġġezzjoni, li jistgħu jassiguraw - u jtejbu 

ulterjorment - bilanċ xieraq tad-diversi interessi li jistgħu jkunu involuti.  

 

III.3.1. Interessi leġittimi tal-kontrollur (jew ta’ partijiet terzi) 

 

Il-kunċett ta’ "interess" 

 

Il-kunċett ta’ "interess" huwa relatat mill-qrib ma’, iżda distint minn, il-kunċett ta’ "fini" 

msemmi fl-Artikolu 6 tad-Direttiva. Fil-kuntest tal-protezzjoni tad-dejta, il-"fini" hija r-raġuni 

speċifika għaliex tiġi pproċessata d-dejta: l-għan jew l-intenzjoni tal-ipproċessar tad-dejta. 

Interess, mill-banda l-oħra, huwa l-involviment aktar wiesa’ li kontrollur jista’ jkollu fl-

ipproċessar, jew il-benefiċċju li l-kontrollur jieħu - jew li s-soċjetà tista’ tieħu - mill-

ipproċessar. 

 

Pereżempju, kumpanija jista’ jkollha interess li tassigura s-saħħa u s-sigurtà tal-persunal 

tagħha li jaħdem f’impjant tal-enerġija nukleari. Marbut ma’ dan, il-kumpanija jista’ jkollha 

bħala fini l-implimentazzjoni ta’ proċeduri speċifiċi għall-kontroll tal-aċċess li tiġġustifika l-

ipproċessar ta’ ċerta dejta personali speċifikata sabiex tkun assigurata s-saħħa u s-sigurtà tal-

persunal. 

 

Interess irid ikun artikolat b'mod ċar biżżejjed biex jippermetti li t-test tal-ibbilanċjar isir fir-

rigward tal-interessi u d-drittijiet fundamentali tas-suġġett tad-dejta. Barra minn hekk, l-

interess inkwistjoni jrid ikun ukoll interess "li jkollu l-kontrollur". Dan jeħtieġ interess reali u 

preżenti, xi ħaġa li tikkorrispondi ma' attivitajiet jew benefiċċji li jkunu mistennija fil-futur 

qrib ħafna. Fi kliem ieħor, interessi li jkunu vagi jew spekulattivi żżejjed ma jkunux 

suffiċjenti. 

 

In-natura tal-interess tista' tvarja. Xi interessi jistgħu jkunu urġenti u ta' benefiċċju għas-

soċjetà b'mod ġenerali, bħall-interess tal-istampa li tippubblika informazzjoni dwar 

korruzzjoni tal-gvern jew l-interess fit-twettiq ta' riċerka xjentifika (soġġett għal salvagwardji 

xierqa). Interessi oħra jistgħu jkunu anqas urġenti għas-soċjetà kollha kemm hi, jew fi 
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kwalunkwe każ, l-impatt tal-insegwiment tagħhom fuq is-soċjetà jista' jkun aktar imħallat jew 

kontroversjali. Dan jista', pereżempju, japplika għall-interess ekonomiku ta' kumpanija li ssir 

taf kemm tista' dwar il-klijenti potenzjali tagħha sabiex tkun tista' timmira aħjar ir-reklamar 

dwar il-prodotti jew is-servizzi tagħha. 

 

X'jagħmel interess "leġittimu" jew "illeġittimu"? 

 

L-għan ta' din il-mistoqsija huwa li tidentifika l-limitu għal dak li jikkostitwixxi interess 

leġittimu. Jekk l-interess tal-kontrollur tad-dejta jkun illeġittimu, it-test tal-ibbilanċjar ma 

jidħolx billi l-limitu inizjali għall-użu tal-Artikolu 7(f) ma jkunx intlaħaq.  

 

Fil-fehma tal-Grupp ta' Ħidma, il-kunċett ta' interess leġittimu jista' jinkludi firxa wiesgħa ta' 

interessi, kemm trivjali jew urġenti ħafna, ċari jew kontroversjali ħafna. Imbagħad ikun f'pass 

suċċessiv, meta wieħed jiġi għall-ibbilanċjar ta' dawk l-interessi kontra l-interessi u d-drittijiet 

fundamentali tas-suġġetti tad-dejta, li għandhom jittieħdu approċċ aktar ristrett u analiżi aktar 

sostantiva. 

 

Din li ġejja hija lista mhux eżawrjenti ta' xi wħud mill-aktar kuntesti komuni li fihom tista' 

tqum il-kwistjoni tal-interess leġittimu fis-sens tal-Artikolu 7(f). Hija ppreżentata hawnhekk 

mingħajr preġudizzju għal jekk l-interessi tal-kontrollur finalment humiex se jiġu qabel l-

interessi u d-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta meta jsir it-test tal-ibbilanċjar. 

 

 l-eżerċizzju tad-dritt għal-libertà ta' espressjoni jew informazzjoni, inkluż fil-midja u 

fl-arti 

 kummerċjalizzazzjoni diretta konvenzjonali u forom oħra ta' kummerċjalizzazzjoni 

jew reklamar 

 messaġġi mhux kummerċjali mhux mitluba, inkluż għal kampanji politiċi jew ġbir ta' 

fondi għall-karità 

 infurzar ta' pretensjonijiet ġuridiċi inkluż il-ġbir ta' dejn permezz ta' proċeduri 

straġudizzjarji 

 prevenzjoni ta' frodi, użu ħażin ta' servizzi, jew ħasil tal-flus 

 monitoraġġ tal-impjegati għal skopijiet ta' sigurtà jew ġestjoni 

 skemi ta' żvelar ta' informazzjoni protetta 

 sigurtà fiżika, sigurtà tal-IT u tan-netwerks 

 ipproċessar għal skopijiet storiċi, xjentifiċi jew statistiċi 

 ipproċessar għal skopijiet ta' riċerka (inkluża r-riċerka għal skopijiet ta' 

kummerċjalizzazzjoni) 

 

Għalhekk, interess jista' jitqies bħala leġittimu sakemm il-kontrollur ikun jista' jsegwi dan l-

interess b'mod li jkun skont il-liġijiet dwar il-protezzjoni tad-dejta u liġijiet oħra. Fi kliem 

ieħor, interess leġittimu jrid ikun ‘aċċettabbli skont il-liġi'
48

. 

                                                 
48

 L-osservazzjonijiet dwar in-natura tal-"leġittimità" fit-Taqsima III.1.3 tal-Opinjoni 3/2013 tal-Grupp ta' Ħidma 

dwar il-limitazzjoni tal-iskop (ċitata fin-nota 9 f'qiegħ il-paġna aktar 'il fuq) japplikaw hawnhekk ukoll mutatis 

mutandis. L-istess bħal f'dik l-Opinjoni fil-paġni 19-20, "il-kunċett ta' ‘liġi' hawnhekk jintuża fl-aktar sens 

wiesa'. Dan jinkludi liġijiet applikabbli oħra bħal-liġi dwar l-impjiegi, il-kuntratti, jew il-protezzjoni tal-

konsumatur. Barra minn hekk, il-kunċett ta' liġi 'jinkludi l-forom kollha ta' liġi miktuba u komuni, leġislazzjoni 

primarja u sekondarja, digrieti muniċipali, preċedenti ġudizzjarji, prinċipji kostituzzjonali, drittijiet fundamentali, 

prinċipji legali oħra, kif ukoll il-ġurisprudenza, billi tali 'liġi' se tiġi interpretata u kkunsidrata mill-qrati 

kompetenti. Fi ħdan il-konfini tal-liġi, elementi oħra bħad-drawwiet, kodiċijiet tal-kondotta, kodiċijiet tal-etika, 
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Sabiex ikun rilevanti skont l-Artikolu 7(f), "interess leġittimu" għalhekk irid: 

 

- ikun legali (jiġifieri skont il-liġi applikabbli tal-UE u nazzjonali); 

- ikun artikolat b'mod ċar biżżejjed biex jippermetti li jsir it-test tal-ibbilanċjar kontra l-

interessi u d-drittijiet fundamentali tas-suġġett tad-dejta (jiġifieri jkun speċifiku 

biżżejjed); 

- jirrappreżenta interess reali u preżenti (jiġifieri ma jkunx spekulattiv). 

 

Il-fatt li l-kontrollur ikollu tali interess leġittimu fl-ipproċessar ta' ċerta dejta ma jfissirx li 

neċessarjament jista' juża l-Artikolu 7(f) bħala bażi ġuridika għall-ipproċessar. Il-leġittimità 

tal-interess tal-kontrollur tad-dejta hija biss punt tat-tluq, wieħed mill-elementi li jridu jiġu 

analizzati skont l-Artikolu 7(f). Jekk jistax jintuża l-Artikolu 7(f) se jiddependi fuq ir-riżultat 

tat-test tal-ibbilanċjar li jsegwi. 

 

Biex nagħtu eżempju: il-kontrolluri jista' jkollhom interess leġittimu li jsiru jafu l-preferenzi 

tal-konsumaturi tagħhom biex hekk ikunu jistgħu jippersonalizzaw aħjar l-offerti tagħhom, u 

finalment, joffru prodotti u servizzi li jilħqu aħjar il-ħtiġijiet u x-xewqat tal-konsumaturi. Fid-

dawl ta' dan, l-Artikolu 7(f) jista' jkun bażi ġuridika xierqa li tista' tintuża għal ċerti tipi ta' 

attivitajiet ta' kummerċjalizzazzjoni, onlajn u offlajn, bil-kundizzjoni li jkun hemm fis-seħħ 

salvagwardji xierqa (li jinkludu, fost l-oħrajn, mekkaniżmu effettiv li jippermetti li ssir 

oġġezzjoni għal tali pproċessar skont l-Artikolu 14(b), kif se jintwera fit-Taqsima III.3.6 Id-

dritt ta' oġġezzjoni u lil hinn).  

 

Madankollu, dan ma jfissirx li l-kontrolluri se jkunu jistgħu jużaw l-Artikolu 7(f) biex 

jimmonitorjaw b'mod eċċessiv l-attivitajiet onlajn jew offlajn tal-konsumaturi tagħhom, 

jgħaqqdu flimkien ammonti kbar ta' dejta dwarhom minn sorsi differenti li inizjalment ikunu 

nġabru f'kuntesti differenti u għal skopijiet differenti, u joħolqu - u, pereżempju, bl-

intermedjazzjoni ta' sensara tad-dejta, jinnegozjaw ukoll fi - profili kumplessi tal-

personalitajiet u l-preferenzi tal-konsumaturi mingħajr ma dawn ikunu jafu, mekkaniżmu 

effettiv sabiex joġġezzjonaw, aħseb u ara li jagħtu kunsens infurmat. Attività ta' profilar bħal 

din probabbli tippreżenta ndħil sinifikanti fil-privatezza tal-konsumatur, u meta dan ikun il-

każ, l-interess tal-kontrollur jiġi wara l-interessi u d-drittijiet tas-suġġett tad-dejta.
49

 

 

Bħala eżempju ieħor, fl-opinjoni tagħha dwar is-SWIFT
50

, għalkemm il-Grupp ta' Ħidma 

rrikonoxxa l-interess leġittimu tal-kumpanija li tikkonforma maċ-ċitazzjonijiet skont il-liġi 

tal-Istati Uniti, biex tevita r-riskju li tiġi sanzjonata mill-awtoritajiet tal-Istati Uniti, huwa 

kkonkluda li ma jistax jintuża l-Artikolu 7(f). Il-Grupp ta' Ħidma kkunsidra b'mod partikolari 

li minħabba l-effetti estensivi tal-ipproċessar tad-dejta "b'mod moħbi, sistematiku, massiv u 

                                                                                                                                                         
arranġamenti kuntrattwali, u l-kuntest ġenerali u l-fatti tal-każ, jistgħu wkoll jiġu kkunsidrati meta jkun qed jiġi 

determinat jekk għan partikolari jkunx leġittimu. Dan se jinkludi n-natura tar-relazzjoni sottostanti bejn il-

kontrollur u s-suġġetti tad-dejta, sew kummerċjali jew mod ieħor." Barra minn hekk, dak li jista' jitqies bħala 

interess leġittimu "jista' wkoll jinbidel maż-żmien, skont l-iżviluppi xjentifiċi u teknoloġiċi, u l-bidliet fis-soċjetà 

u l-attitudnijiet kulturali." 
49

 Il-kwistjoni tat-teknoloġiji tal-intraċċar u r-rwol tal-kunsens skont l-Artikolu 5(3) tad-Direttiva dwar il-

Privatezza elettronika se jiġu diskussi separatament. Ara t-Taqsima III.3.6 (b) taħt l-intestatura "Illustrazzjoni: l-

evoluzzjoni fl-approċċ għall-kummerċjalizzazzjoni diretta".  
50

 Ara t-Taqsima 4.2.3 tal-Opinjoni diġà ċitata fin-nota 39 f'qiegħ il-paġna aktar 'il fuq. L-interess leġittimu tal-

kontrollur f'dan il-każ kien marbut ukoll mal-interess pubbliku ta' pajjiż terz, li ma setax ikun akkomodat taħt id-

Direttiva 95/46/KE.  



28  

tul perjodu twil ta' żmien" fuq l-individwi, "l-interessi għad-drittijiet u għal-libertajiet 

fundamentali tas-suġġetti numerużi tad-dejta huma aktar importanti mill-interess tas-SWIFT 

li ma tkunx sanzjonata mill-Istati Uniti għan-nuqqas eventwali ta' konformità maċ-

ċitazzjonijiet". 

 

Kif se jintwera aktar 'il quddiem, jekk l-interess li jkollu l-kontrollur ma jkunx urġenti, l-

interessi u d-drittijiet tas-suġġett tad-dejta huma aktar probabbli li jiġu qabel l-interessi 

leġittimi - iżda anqas sinifikanti - tal-kontrollur. Fl-istess ħin, dan ma jfissirx li l-interessi 

anqas urġenti tal-kontrollur xi kultant ma jistgħux jiġu qabel l-interessi u d-drittijiet tas-

suġġetti tad-dejta: dan ġeneralment jiġri meta l-impatt tal-ipproċessar fuq is-suġġetti tad-dejta 

jkun ukoll inqas sinifikanti. 

 

Interess leġittimu fis-settur pubbliku 

 

It-test kurrenti tad-Direttiva ma jeskludix speċifikament kontrolluri li huma awtoritajiet 

pubbliċi milli jipproċessaw dejta billi jużaw l-Artikolu 7(f) bħala bażi ġuridika għall-

ipproċessar
51

.  

 

Madankollu, ir-Regolament propost
52

 jeskludi din il-possibbiltà għal "ipproċessar li jsir minn 

awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq tal-kompiti tagħhom".  

 

Il-bidla leġiżlattiva proposta tenfasizza l-importanza tal-prinċipju ġenerali li l-awtoritajiet 

pubbliċi, bħala regola, għandhom jipproċessaw biss dejta fl-eżekuzzjoni tal-kompiti tagħhom 

jekk ikollhom awtorizzazzjoni xierqa bil-liġi biex jagħmlu dan. L-osservanza ta' dan il-

prinċipju hija partikolarment importanti - u meħtieġa b'mod ċar mill-każistika tal-Qorti 

Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem - f'każijiet fejn il-privatezza tas-suġġetti tad-dejta tkun fil-

periklu u l-attivitajiet tal-awtorità pubblika jinterferixxu ma' dik il-privatezza. 

 

Għaldaqstant hija meħtieġa awtorizzazzjoni suffiċjentement dettaljata u speċifika bil-liġi - 

anki skont id-Direttiva preżenti - jekk l-ipproċessar mill-awtoritajiet pubbliċi jinterferixxi 

mal-privatezza tas-suġġetti tad-dejta. Din tista' tieħu l-forma ta' obbligu ġuridiku speċifiku 

biex tiġi pproċessata d-dejta, li tista' tissodisfa l-Artikolu 7(c), jew awtorizzazzjoni speċifika 

(iżda mhux neċessarjament obbligu ġuridiku) biex tiġi pproċessata d-dejta, li tista' tissodisfa r-

rekwiżiti tal-Artikolu 7(e) jew (f).
53

 

 

Interessi leġittimi ta' partijiet terzi 

 

It-test kurrenti tad-Direttiva mhux biss jirreferi għall-"interessi leġittimi li jkollu l-kontrollur" 

iżda jippermetti wkoll li l-Artikolu 7(f) jintuża meta l-interess leġittimu jkun segwit mill-

                                                 
51

 Oriġinarjament l-ewwel Proposta tal-Kummissjoni għad-Direttiva kienet tkopri separatament l-ipproċessar 

tad-dejta fis-settur privat u l-attivitajiet ta' pproċessar tas-settur pubbliku. Din id-distinzjoni formali bejn ir-regoli 

li japplikaw għas-settur pubbliku u s-settur privat tneħħiet fil-Proposta emendata. Din setgħet wasslet ukoll għal 

differenzi fl-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni mid-diversi Stati Membri. 
52

 Ara l-Artikolu 6(1)(f) tar-Regolament propost. 
53 

F'dan ir-rigward, ara wkoll it-Taqsima III.2.5 hawn fuq dwar il-kompiti pubbliċi (paġni 22-25) kif ukoll id-

diskussjonijiet aktar 'l isfel taħt l-intestatura Interessi leġittimi ta' partijiet terzi (fil-paġni 28-29). Ara wkoll ir-

riflessjonijiet dwar il-limiti tal-"infurzar privat" tal-liġi fil-paġni 37-38 taħt l-intestatura "interessi pubbliċi/l-

interessi tal-komunità aktar ġenerali". F'dawn is-sitwazzjonijiet kollha, huwa partikolarment importanti li jkun 

assigurat li l-limiti tal-Artikolu 7(f) kif ukoll 7(e) jiġu rrispettati b'mod sħiħ. 
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"parti terza jew il-partijiet li lilhom tkun żvelata d-dejta"
54

. L-eżempji li ġejjin jillustraw xi 

wħud mill-kuntesti li fihom tista' tapplika din id-dispożizzjoni. 

 

Pubblikazzjoni ta' dejta għall-finijiet ta' trasparenza u responsabbiltà. Kuntest importanti fejn 

l-Artikolu 7(f) jista' jkun rilevanti huwa l-każ tal-pubblikazzjoni ta' dejta għall-finijiet ta' 

trasparenza u responsabbiltà (pereżempju, is-salarji tal-maniġment superjuri f'kumpanija). 

F'dan il-każ jista' jitqies li l-iżvelar pubbliku jsir primarjament mhux fl-interess tal-kontrollur 

li jippubblika d-dejta, iżda pjuttost, fl-interess ta' partijiet interessati oħra, bħall-impjegati jew 

il-ġurnalisti, jew il-pubbliku ġenerali, li lilhom tiġi żvelata d-dejta. 

 

Minn perspettiva ta' protezzjoni tad-dejta u l-privatezza, u sabiex tiġi assigurata ċ-ċertezza 

tad-dritt, b'mod ġenerali, ta' min jirrakkomanda li d-dejta personali tiġi żvelata lill-pubbliku 

abbażi ta' liġi li tippermetti u - meta jkun xieraq - tispeċifika b'mod ċar id-dejta li għandha tiġi 

ppubblikata, l-għanijiet tal-pubblikazzjoni u kull salvagwardja neċessarja.
55

 Dan ifisser ukoll 

li jista' jkun preferibbli li jintuża l-Artikolu 7(c), pjuttost milli l-Artikolu 7(f) bħala bażi 

ġuridika meta d-dejta personali tiġi żvelata għall-finijiet ta' trasparenza u responsabbiltà
56

.  

 

Madankollu, fin-nuqqas ta' obbligu ġuridiku speċifiku jew permess biex tiġi ppubblikata d-

dejta, xorta jkun possibbli li tiġi żvelata d-dejta lil partijiet interessati rilevanti. F'każijiet 

xierqa, ikun ukoll possibbli li tiġi ppubblikata dejta personali għall-finijiet ta' trasparenza u 

responsabbiltà. 

 

Fiż-żewġ każijiet - jiġifieri irrispettivament minn jekk id-dejta tiġix żvelata abbażi ta' liġi li 

tippermetti dan jew le - l-iżvelar jiddependi direttament fuq ir-riżultat tat-test tal-ibbilanċjar 

tal-Artikolu 7(f) u l-implimentazzjoni ta' salvagwardji u miżuri xierqa.
57

  

 

Barra minn hekk, jista' jkun mixtieq ukoll użu ulterjuri għal aktar trasparenza tad-dejta 

personali diġà rilaxxata (pereżempju, il-pubblikazzjoni mill-ġdid tad-dejta mill-istampa, jew 

id-disseminazzjoni ulterjuri tas-sett ta' dejta ppubblikat oriġinarjament b'mod aktar innovattiv 

jew faċli għall-utent minn NGO). Jekk ikunux possibbli tali pubblikazzjoni mill-ġdid jew użu 

mill-ġdid se jiddependi wkoll fuq ir-riżultat tat-test tal-ibbilanċjar li, fost affarijiet oħra, 

                                                 
54

 Ir-Regolament propost għandu l-għan li jillimita l-użu ta' din il-bażi għall-"interessi leġittimi li jkollu 

kontrollur". Mit-test waħdu mhuwiex ċar jekk il-lingwaġġ propost ifissirx sempliċement simplifikazzjoni tat-test 

jew jekk l-intenzjoni tiegħu hijiex li jkunu esklużi sitwazzjonijiet fejn kontrollur jista' jiżvela dejta fl-interessi 

leġittimi ta' persuni oħra. Dan it-test madankollu mhuwiex definittiv. L-interess ta' partijiet terzi pereżempju 

reġa' kien introdott fir-Rapport Finali tal-Kumitat LIBE fl-okkażjoni tal-vot dwar l-emendi kompromessi mill-

Kumitat LIBE tal-Parlament Ewropew fil-21 ta' Ottubru 2013. Ara l-emenda 100 dwar l-Artikolu 6. L-

introduzzjoni mill-ġdid tal-partijiet terzi fil-Proposta hija appoġġata mill-Grupp ta' Ħidma fuq il-bażi li l-użu 

tagħha jista' jkompli jkun xieraq f'xi sitwazzjonijiet, inklużi dawk deskritti hawn isfel. 
55 Din ir-rakkomandazzjoni ta' prattika tajba ma għandhiex tippreġudika n-normi ġuridiċi nazzjonali dwar it-

trasparenza u l-aċċess pubbliku għad-dokumenti. 
56

 Fil-fatt, f'xi Stati Membri jridu jiġu osservati regoli differenti fir-rigward ta' pproċessar li jsir minn partijiet 

pubbliċi u privati. Pereżempju, skont il-Kodiċi Taljan dwar il-Protezzjoni tad-Dejta, id-disseminazzjoni ta' dejta 

personali minn entità pubblika għandu jkun permess biss jekk ikun previst minn liġi jew regolament 

(Taqsima 19.3). 
57

 Kif spjegat fl-Opinjoni 06/2013 tal-Grupp ta' Ħidma dwar id-Dejta Miftuħa (ara l-paġna 9 ta' dik l-Opinjoni, 

ċitata fin-nota 88 f'qiegħ il-paġna aktar 'l isfel), kull prattika nazzjonali jew leġiżlazzjoni nazzjonali fir-rigward 

tat-trasparenza trid tikkonforma mal-Artikolu 8 tal-KEDB u l-Artikoli 7 u 8 tal-Karta tal-UE. Kif sostniet il-

Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fis-sentenzi ta' Österreichischer Rundfunk u Schecke, dan jimplika li għandu jiġi 

aċċertat li l-iżvelar ikun meħtieġ u proporzjonat għall-għan leġittimu segwit mil-liġi.' Ara QEĠ 

20 ta' Mejju 2003, Rundfunk, Kawżi Konġunti C-465/00, C-138/01 u C-139/01 u QEĠ 9 ta' Novembru 2010, 

Volker und Markus Schecke, Kawżi Konġunti C-92/09 u C-93/09.  
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għandu jikkunsidra n-natura tal-informazzjoni u l-effett tal-pubblikazzjoni mill-ġdid jew tal-

użu mill-ġdid fuq l-individwi.
58

 

 

Riċerka storika jew tipi oħra ta' riċerka xjentifika. Kuntest importanti ieħor fejn l-iżvelar fl-

interess leġittimu ta' partijiet terzi jista' jkun rilevanti huwa r-riċerka storika jew tipi oħra ta' 

riċerka xjentifika, b'mod partikolari fejn ikun meħtieġ aċċess għal ċerti bażijiet tad-dejta. Id-

Direttiva tipprovdi rikonoxximent speċifiku ta' dawn l-attivitajiet, soġġett għal salvagwardji u 

miżuri xierqa
59

, iżda wieħed ma għandux jinsa li l-bażi leġittima għal dawn l-attivitajiet ħafna 

drabi se tkun użu kkunsidrat tajjeb tal-Artikolu 7(f).
60

 

 

Interess pubbliku ġenerali jew interess ta' parti terza. Finalment, l-interess leġittimu ta' 

partijiet terzi jista' jkun rilevanti wkoll b'mod differenti. Dan huwa l-każ meta kontrollur - xi 

drabi inkoraġġut minn awtoritajiet pubbliċi - ikun qiegħed isegwi interess li jikkorrispondi 

ma' interess pubbliku ġenerali jew interess ta' parti terza. Dan jista' jinkludi sitwazzjonijiet 

fejn kontrollur imur lil hinn mill-obbligi ġuridiċi speċifiċi tiegħu stabbiliti f'liġijiet u 

regolamenti sabiex jassisti lill-infurzar tal-liġi jew partijiet interessati privati fl-isforzi 

tagħhom biex jikkumbattu attivitajiet illegali, bħall-ħasil tal-flus, it-tħejjija għall-abbuż 

sesswali fuq it-tfal, jew il-kondiviżjoni illegali ta' fajls online. F'dawn is-sitwazzjonijiet, 

madankollu, huwa partikolarment importanti li jiġu rrispettati b'mod sħiħ il-limiti tal-

Artikolu 7(f).
61

  

 

L-ipproċessar irid ikun meħtieġ għall-finijiet maħsuba 

 

Fl-aħħar nett, l-ipproċessar tad-dejta personali jrid ikun ukoll "meħtieġ għall-finijiet tal-

interessi leġittimi’ li jkollu l-kontrollur jew - fil-każ ta' żvelar - mill-parti terza. Din il-

kundizzjoni tikkumplimenta r-rekwiżit tan-neċessità skont l-Artikolu 6, u teħtieġ rabta bejn l-

ipproċessar u l-interessi segwiti. Dan ir-rekwiżit tal-"ħtieġa" japplika fis-sitwazzjonijiet kollha 

msemmija fl-Artikolu 7, il-paragrafi (b) sa (f), iżda huwa partikolarment rilevanti fil-każ tal-

paragrafu (f) sabiex ikun assigurat li l-ipproċessar ta' dejta bbażat fuq l-interessi leġittimi ma 

jwassalx għal interpretazzjoni wiesgħa żżejjed tal-ħtieġa li tiġi pproċessata d-dejta. L-istess 

bħal f'każijiet oħra, dan ifisser li għandu jiġi kkunsidrat jekk ikunux disponibbli mezzi oħra 

inqas invadenti biex jilħqu l-istess għan. 
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 Il-limitazzjoni tal-iskop hija wkoll konsiderazzjoni importanti hawnhekk. Fil-paġna 19 tal-Opinjoni 06/2013 

tal-Grupp ta' Ħidma dwar id-dejta miftuħa (ċitata fin-nota 88 f'qiegħ il-paġna aktar 'l isfel), id-WP29 

jirrakkomanda "li kwalunkwe leġiżlazzjoni li titlob l-aċċess pubbliku għad-dejta tispeċifika b'mod ċar l-għanijiet 

sabiex tiġi żvelata dejta personali. Jekk dan ma jsirx, jew isiru biss b'mod vag u b'termini wiesa', iċ-ċertezza 

legali u l-previdibbiltà se jsofru. B'mod partikolari, rigward kwalunkwe talba għall-użu mill-ġdid, ser tkun 

diffiċli ħafna għall-korp tas-settur pubbliku u għall-utenti mill-ġdid potenzjali konċernati li jiddeterminaw 

x'kienu l-finijiet inizjali tal-pubblikazzjoni, u sussegwentement, x'aktar skopijiet se jkunu kompatibbli ma' dawn 

l-iskopijiet inizjali. Kif diġà msemmi, anke jekk dejta personali tkun ippubblikata fuq l-Internet, ma għandux jiġi 

assumat li din tista' tiġi pproċessata aktar għal kwalunkwe skop possibbli." 
59 

Ara pereżempju l-Artikolu 6(1)(b) u (e). 
60 

Kif spjegat fl-Opinjoni 3/2013 tal-Grupp ta' Ħidma dwar il-Limitazzjoni tal-Iskop (ċitata fin-nota 9 f'qiegħ il-

paġna aktar 'il fuq), l-użu ulterjuri tad-dejta għal għanijiet sekondarji għandu jkun soġġett għal test doppju. L-

ewwel, għandu jiġi assigurat li d-dejta se tintuża għal għanijiet kompatibbli. It-tieni, għandu jiġi assigurat li jkun 

hemm bażi ġuridika xierqa skont l-Artikolu 7 għall-ipproċessar. 
61 

F'dan ir-rigward, ara pereżempju, id-dokument ta' ħidma dwar kwistjonijiet ta' protezzjoni tad-dejta relatati 

mad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, adottat fit-18.01.2005 (WP104). 
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III.3.2. Interessi jew drittijiet tas-suġġett tad-dejta 

 

Interessi jew drittijiet (minflok interessi ta'drittijiet)  

 

L-Artikolu 7(f) tad-Direttiva jirreferi għall-"interessi ta' drittijiet u libertajiet fundamentali tas-

suġġett tad-dejta li jkun jeħtiġilhom protezzjoni skont l-Artikolu 1(1)".  

  

Meta kien qiegħed iqabbel il-verżjonijiet lingwistiċi differenti tad-Direttiva, il-Grupp ta' 

Ħidma nnota, madankollu, li l-frażi "interessi ta'" kienet tradotta bħala "interessi jew" f'lingwi 

prinċipali oħra li kienu użati fiż-żmien li ġie nnegozjat it-test.
62

  

  

Analiżi ulterjuri tissuġġerixxi li t-test bl-Ingliż tad-Direttiva huwa sempliċement ir-riżultat ta' 

ortografija ħażina: "jew" kienet ittajpjata bi żball bħala "ta'".
63

 Għalhekk, it-test korrett 

għandu jinqara "interessi jew drittijiet u libertajiet fundamentali". 

 

L-"interessi" u d-"drittijiet" għandhom jingħataw interpretazzjoni wiesgħa 

 

Ir-referenza għall-"interessi jew id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali" għandha impatt dirett 

fuq il-kamp ta' applikazzjoni tad-dispożizzjoni. Hija tipprovdi aktar protezzjoni għas-suġġett 

tad-dejta, jiġifieri titlob li jiġu kkunsidrati wkoll l-"interessi" tas-suġġett tad-dejta, u mhux 

biss id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tiegħu. Madankollu, ma hemm l-ebda raġuni 

sabiex wieħed jassumi li r-restrizzjoni fl-Artikolu 7(f) għal drittijiet fundamentali "li jkun 

jeħtiġilhom protezzjoni skont l-Artikolu 1(1)" - u għalhekk ir-referenza espliċita għall-għan 

tad-Direttiva
64

 - ma tapplikax ukoll għat-terminu "interessi". Il-messaġġ ċar madankollu huwa 

li għandhom jiġu kkunsidrati l-interessi rilevanti kollha tas-suġġett tad-dejta. 

 

Din l-interpretazzjoni tat-test tagħmel sens mhux biss grammatikalment, iżda wkoll meta tiġi 

kkunsidrata l-interpretazzjoni wiesgħa tal-kunċett tal-"interessi leġittimi" tal-kontrollur. Jekk 

il-kontrollur - jew il-parti terza fil-każ ta' żvelar - jistgħu jsegwu kull interess, bil-kundizzjoni 

li ma jkunux illeġittimi, f'dak il-każ is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt ukoll li l-

kategoriji tal-interessi kollha jiġu kkunsidrati u mwieżna kontra dawk tal-kontrollur, sakemm 

dawn ikunu rilevanti fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva. 

 

Fi żmien ta' żbilanċ dejjem jiżdied fis-"setgħa tal-informazzjoni", meta l-gvernijiet u l-

organizzazzjonijiet kummerċjali kollha jiġbru ammonti ta' dejta sal-lum mingħajr preċedenti 

                                                 
62

 Pereżempju, "l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée" bil-Franċiż, "l'interesse 

o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata" bit-Taljan; "das Interesse oder die Grundrechte und 

Grundfreiheiten der betroffenen Person" bil-Ġermaniż. 
63

 Il-Grupp ta' Ħidma jinnota li l-verżjoni grammatikalment korretta bl-Ingliż kellha taqra "interessi fi" minflok 

"interessi ta'", jekk dan kien li ried jitfisser. Barra minn hekk, il-frażi "interessi ta'" jew "interess fi" tidher li hija 

żejda, fl-ewwel lok, minħabba li r-referenza għad-"drittijiet u libertajiet fundamentali" normalment kellha tkun 

biżżejjed, jekk dan kien li ried jitfisser. L-interpretazzjoni li kien hemm żball ortografiku hija kkonfermata wkoll 

mill-fatt li l-Pożizzjoni Komuni (KE) Nru 1/95 adottata mill-Kunsill fl-20 ta' Frar 1995 tirreferi wkoll għall-

"interessi jew drittijiet u libertajiet fundamentali". Fl-aħħar nett, il-Grupp ta' Ħidma jinnota wkoll li l-

Kummissjoni kellha l-ħsieb li tikkoreġi dan l-iżball ortografiku fir-Regolament propost: l-Artikolu 6(1)(f) 

jirreferi għall-"interessi jew id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-dejta li jeħtieġu l-protezzjoni 

tad-dejta personali" u mhux "interessi ta'" tali drittijiet. 
64

 Ara l-Artikolu 1(1): "Skont din id-Direttiva, Stati Membri għandhom jipproteġu d-drittijiet fundamentali u l-

libertajiet ta' persuna naturali, u partikolarment tad-dritt tagħhom għall-ħajja privata dwar l-ipproċessar ta' dejta 

personali". 
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dwar l-individwi, u jinsabu dejjem aktar fil-pożizzjoni li jikkompilaw profili dettaljati li se 

jbassru l-imġiba tagħhom (jirrinforzaw l-iżbilanċ fl-informazzjoni u jnaqqsu l-awtonomija 

tagħhom), huwa dejjem aktar importanti li jiġi assigurat li jkunu protetti l-interessi tal-

individwi li jippreservaw il-privatezza u l-awtonomija tagħhom. 

 

Fl-aħħar nett, huwa importanti li jiġi nnotat li b'differenza mill-każ tal-interessi tal-kontrollur, 

l-aġġettiv "leġittimi" hawnhekk ma jintużax biex jippreċedi l-"interessi" tas-suġġetti tad-dejta. 

Dan jimplika kamp ta' applikazzjoni aktar wiesa' għall-protezzjoni tal-interessi u d-drittijiet 

tal-individwi. Anki individwi involuti f'attivitajiet illegali ma għandhomx ikunu soġġetti għal 

indħil sproporzjonat fid-drittijiet u l-interessi tagħhom
65

. Pereżempju, individwu li għandu 

mnejn ikun wettaq serqa f'supermarkit xorta jista' jara li l-interessi tiegħu jipprevalu kontra l-

pubblikazzjoni tar-ritratt u l-indirizz privat tiegħu fuq il-ħitan tas-supermarkit u/jew fuq l-

Internet minn sid il-ħanut. 

III.3.3. Introduzzjoni għall-applikazzjoni tat-test tal-ibbilanċjar 

 

Huwa utli li wieħed jimmaġina kemm l-interessi leġittimi tal-kontrollur kif ukoll l-impatt fuq 

l-interessi u d-drittijiet tas-suġġett tad-dejta fuq spettru. L-interessi leġittimi jistgħu jvarjaw 

minn insinifikanti għal kemxejn importanti sa urġenti. Bl-istess mod, l-impatt fuq l-interessi u 

d-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta jistgħu jkunu aktar jew jistgħu jkunu anqas sinifikanti u 

jistgħu jvarjaw minn trivjali għal serji ħafna. 

 

L-interessi leġittimi tal-kontrollur, meta jkunu minuri u ma jkunux urġenti ħafna jistgħu, 

b'mod ġenerali, jiġu qabel l-interessi u d-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta biss f'każijiet fejn l-

impatt fuq dawn id-drittijiet u l-interessi jkun saħansitra aktar trivjali. Min-naħa l-oħra, 

interessi leġittimi importanti u urġenti jistgħu, f'xi każijiet u soġġetti għal salvagwardji u 

miżuri, jiġġustifikaw indħil anki sinifikanti fil-privatezza jew impatt sinifikanti ieħor fuq l-

interessi jew id-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta
66

.  

 

Hawnhekk huwa importanti li jiġi enfasizzat ir-rwol speċjali li s-salvagwardji jista' jkollhom
67

 

biex inaqqsu l-impatt eċċessiv fuq is-suġġetti tad-dejta, u b'hekk jibdlu l-bilanċ tad-drittijiet u 

l-interessi sal-punt li l-interessi leġittimi tal-kontrollur tad-dejta ma jiġux megħluba. 

Naturalment l-użu tas-salvagwardji waħedhom mhuwiex suffiċjenti biex jiġġustifika kull tip 
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 Naturalment, waħda mill-konsegwenzi tal-kriminalità tista' tkun il-ġbir u l-pubblikazzjoni possibbli ta' dejta 

personali dwar il-kriminali u l-persuni suspettati. Dan, madankollu, irid ikun soġġett għal kundizzjonijiet u 

salvagwardji stretti. 
66

 Bħala illustrazzjoni ara r-raġunament tal-Grupp ta' Ħidma f'diversi opinjonijiet u dokumenti ta' ħidma: 

- L-Opinjoni 4/2006 dwar l-Avviż ta' regoli proposti mid-Dipartiment tas-Saħħa u s-Servizzi Umani tal-Istati 

Uniti dwar il-kontroll ta' mard li jittieħed u l-ġbir ta' informazzjoni dwar il-passiġġieri tal-20 ta' Novembru 2005 

(42 CFR Propost Partijiet 70 u 71 dwar il-Kontroll ta' Mard li Jittieħed), adottata fl-14.06.2006 (WP 121), fejn 

ikunu involuti perikli speċifiċi serji għas-saħħa pubblika. 

- L-Opinjoni 1/2006 dwar skemi ta' kxif ta' abbużi (ċitata aktar 'il fuq fin-nota 39 f'qiegħ il-paġna), fejn is-serjetà 

ta' allegat reat tkun waħda mill-elementi tat-test tal-ibbilanċjar. 

- Dokument ta' Ħidma dwar is-sorveljanza tal-komunikazzjonijiet elettroniċi fuq il-post tax-xogħol, adottat fid-

29.05.2002 (WP 55), li jibbilanċja d-dritt tal-impjegatur li jmexxi n-negozju tiegħu b'mod effiċjenti kontra d-

dinjità umana tal-ħaddiem, kif ukoll is-segretezza tal-korrispondenza. 
67

 Is-salvagwardji jistgħu jinkludu, fost affarijiet oħra, limitazzjonijiet stretti dwar kemm tinġabar dejta, it-tħassir 

immedjat tad-dejta wara l-użu, miżuri tekniċi u organizzattivi sabiex jassiguraw is-separazzjoni funzjonali, l-użu 

xieraq ta' tekniki ta' anonimizzazzjoni, l-aggregazzjoni tad-dejta, u teknoloġiji li jżidu l-privatezza iżda wkoll 

trasparenza u responsabbiltà akbar, kif ukoll il-possibbiltà ta' esklużjoni fakultattiva mill-ipproċessar. Ara aktar 

fit-Taqsima III.3.4(d) u aktar 'il quddiem. 
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ta' pproċessar fil-kuntesti kollha. Barra minn hekk, is-salvagwardji inkwistjoni jridu jkunu 

adegwati u suffiċjenti, u jridu jnaqqsu b'mod ċar u sinifikanti l-impatti fuq is-suġġetti tad-

dejta. 

 

Xenarji introduttorji 

 

Qabel ma ngħaddu sabiex nipprovdu gwida dwar kif għandu jitwettaq it-test tal-ibbilanċjar, it-

tliet xenarji introduttorji li ġejjin jistgħu jagħtu l-ewwel illustrazzjoni ta' kif l-ibbilanċjar tal-

interessi u d-drittijiet jistgħu jidhru fil-ħajja reali. It-tliet eżempji kollha jibnu fuq xenarju 

sempliċi u innoċenti li jibda b'offerta speċjali għal ikel Taljan li ma jittikilx fil-post (take-

away). L-eżempji jintroduċu gradwalment elementi ġodda li juru kif il-bilanċ jinqaleb hekk 

kif l-impatt fuq is-suġġetti tad-dejta jiżdied.  

 

Xenarju 1: offerta speċjali minn katina tal-pizza 

Claudia tordna pizza permezz ta' app għall-mowbajl fuq l-ismartphone tagħha iżda ma 

tagħżilx l-esklużjoni fakultattiva mill-kummerċjalizzazzjoni fuq is-sit elettroniku. L-indirizz u 

d-dettalji tal-karta tal-kreditu tagħha jinħażnu għall-konsenja. Ftit jiem wara Claudia tirċievi 

kupuni ta' skont għal prodotti simili mill-katina tal-pizza fil-kaxxa tal-ittri tagħha d-dar. 

 

Analiżi fil-qosor: il-katina tal-pizza għandha interess leġittimu, iżda mhux partikolarment 

urġenti, li tipprova tbigħ aktar mill-prodotti tagħha lill-klijeni tagħha. Mill-banda l-oħra, ma 

jidhirx li hemm xi ndħil sinifikanti fil-privatezza ta' Claudia, jew xi impatt eċċessiv ieħor fuq 

l-interessi u d-drittijiet tagħha. Id-dejta u l-kuntest huma relattivament innoċenti (konsum tal-

pizza). Il-katina tal-pizza stabbiliet xi salvagwardji: tintuża biss informazzjoni relattivament 

relatata (id-dettalji ta' kuntatt) u l-kupuni jintbagħtu permezz ta' posta tradizzjonali. Barra 

minn hekk, fuq is-sit elettroniku hija pprovduta opportunità faċli għal esklużjoni fakultattiva. 

 

Bħala bilanċ, u meta jitqiesu wkoll is-salvagwardji u l-miżuri fis-seħħ (fosthom għodda faċli 

għall-esklużjoni fakultattiva), l-interessi u d-drittijiet tas-suġġett tad-dejta ma jidhrux li 

jegħlbu l-interessi leġittimi tal-katina tal-pizza li twettaq dan l-ammont minimu ta' pproċessar 

tad-dejta. 
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Xenarju 2: reklamar immirat għall-istess offerta speċjali 

 

Il-kuntest huwa l-istess, iżda din id-darba mhux biss l-indirizz u d-dettalji tal-karta tal-kreditu 

ta' Claudia iżda anki l-istorja tal-ordnijiet riċenti tagħha (għall-aħħar tliet snin) inħażnu mill-

katina tal-pizza. Barra minn hekk, l-istorja tax-xiri hija magħquda ma' dejta mis-supermarkit 

fejn Claudia tagħmel ix-xirjiet tagħha onlajn, li huwa operat mill-istess kumpanija bħal dik li 

tmexxi l-katina tal-pizza. Il-katina tal-pizza tipprovdi lil Claudia offerti speċjali u reklamar 

immirat ibbażat fuq l-istorja tal-ordnijiet tagħha għaż-żewġ servizzi differenti. Hija tirċievi r-

reklami u l-offerti speċjali kemm onlajne kif ukoll offlajn, permezz ta' posta regolari, posta 

elettronika, u inklużjoni fuq is-sit elettroniku tal-kumpanija kif ukoll fuq is-sit elettroniku ta' 

numru ta' sħab magħżula (meta hija taċċessa dawn is-siti fuq il-kompjuter tagħha jew permezz 

tat-telefon mobbli tagħha). Hija ttraċċata wkoll l-istorja tal-ibbrawżjar tagħha (click-stream). 

Id-dejta dwar il-pożizzjoni tagħha tiġi ttraċċata wkoll permezz tat-telefon mobbli tagħha. Id-

dejta tiġi pproċessata b'softwer analitiku li jbassar il-preferenzi tagħha u l-ħinijiet u l-postijiet 

meta hija tkun aktar probabbli li tagħmel xirja aktar kbira, tkun lesta li tħallas prezz ogħla, 

tkun suxxettibbli li tiġi influwenzata minn rata ta' skont partikolari, jew meta tkun tixtieq l-

aktar id-deżerti jew l-ikliet lesti favoriti tagħha.
68

 Claudia tiddejjaq ħafna b'reklami persistenti 

li jitilgħu fuq it-telefon mobbli tagħha meta tkun qiegħda tiċċekkja l-iskeda tal-karozzi tal-

linja meta tkun sejra d-dar u li jirreklamaw l-aħħar offerti ta' take-away li hija qiegħda 

tipprova tirreżisti. Hija ma tistax issib informazzjoni faċli għall-utent jew mod sempliċi biex 

tiddiżattiva dawn ir-reklami għalkemm il-kumpanija ssostni li hemm fis-seħħ skema ta' 

esklużjoni fakultattiva għall-industrija kollha. Hija kienet sorpriża wkoll li tara li meta marret 

f'viċinat anqas affluwenti, hija ma baqgħetx tirċievi l-offerti speċjali tagħha. Dan irriżulta 

f'żieda ta' madwar 10 % fil-kont tal-ikel ta' kull xahar tagħha. Ħabib tagħha b'għarfien 

teknoloġiku akbar urieha xi spekulazzjonijiet fi blogg onlajn li s-supermarkit kien qiegħed 

jitlob ħlas ogħla għal ordnijiet minn "viċinati ħżiena", fuq il-bażi tar-riskji statistikament 

ogħla ta' frodi tal-karti tal-kreditu f'dawn il-każijiet. Il-kumpanija ma kkummentatx u sostniet 

li l-politika tagħha dwar l-iskontijiet u l-algoritmu li jużaw biex jiffissaw il-prezzijiet huma 

proprjetarji u ma jistgħux jiġu żvelati. 

 

Analiżi fil-qosor: id-dejta u l-kuntest jibqgħu ta' natura relattivament innoċenti. Madankollu, 

l-iskala tal-ġbir tad-dejta u l-metodi użati sabiex jinfluwenzaw lil Claudia (fosthom diversi 

metodi ta' ttraċċar, it-tbassir tal-ħinijiet u l-postijiet tax-xenqat għall-ikel u l-fatt li f'dawn il-

ħinijiet Claudia tkun l-aktar vulnerabbli li ċċedi għat-tentazzjoni), huma fatturi li għandhom 

jiġu kkunsidrati meta jiġi valutat l-impatt tal-ipproċessar. In-nuqqas ta' trasparenza dwar il-

loġika tal-ipproċessar tad-dejta tal-kumpanija li seta' wassal għad-diskriminazzjoni de facto 

fil-prezzijiet skont il-post fejn issir l-ordni, u l-impatt finanzjarju potenzjali sinifikanti fuq il-

konsumaturi finalment ixaqilbu l-bilanċ anki fil-kuntest relattivament innoċenti tal-ikel take-

away u x-xiri mill-ħwienet tal-merċa. Minflok ma sempliċement tiġi offruta l-possibbiltà ta' 

esklużjoni fakultattiva minn dan it-tip ta' profilar u reklamar immirat, ikun meħtieġ kunsens 

infurmat, skont l-Artikolu 7(a) iżda wkoll skont l-Artikolu 5(3) tad-Direttiva dwar il-

Privatezza elettronika. Minħabba f'hekk, l-Artikolu 7(f) ma għandux jintuża bħala bażi 

ġuridika għall-ipproċessar. 

 

                                                 
68

 Ara, pereżempju, http://www.stanfordlawreview.org/online/privacy-and-big-dejta/consumer-subject-review-

boards: "Riċerka riċenti tissuġġerixxi li r-rieda hija riżorsa finita li tista' tispiċċa jew terġa' timtela maż-

żmien.[10] Immaġina li t-tħassib dwar l-obeżità jwassal lil konsumatur biex jipprova jżomm sod kontra l-ikel 

irmixk favorit tiegħu. Jirriżulta li hemm ħinijiet u postijiet meta ma tistax. Dejta kbira tista' tgħin lill-

kummerċjanti jifhmu eżattament kif u meta javviċinaw lil dan il-konsumatur meta jkun l-aktar vulnerabbli—

 

http://www.stanfordlawreview.org/online/privacy-and-big-data/consumer-subject-review-boards
http://www.stanfordlawreview.org/online/privacy-and-big-data/consumer-subject-review-boards
http://www.stanfordlawreview.org/online/privacy-and-big-data/consumer-subject-review-boards#footnote_10
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Xenarju 3: użu tal-ordnijiet tal-ikel biex jiġu adattati l-primjums tal-assigurazzjoni tas-saħħa 

 

Id-drawwiet tal-konsum tal-pizza ta' Claudia, inkluż il-ħin u n-natura tal-ordnijiet tal-ikel, 

jinbiegħu mill-katina lil kumpanija tal-assigurazzjoni, li tużahom biex tadatta l-primjums tal-

assigurazzjoni tas-saħħa tagħha. 

 

Analiżi fil-qosor: il-kumpanija tal-assigurazzjoni tas-saħħa jista' jkollha interess leġittimu - 

sakemm ir-regolamenti applikabbli jippermettu dan - li tivvaluta r-riskji għas-saħħa tal-

klijenti tagħha u titlob primjums differenzjati skont ir-riskji differenti. Madankollu, il-mod kif 

tinġabar id-dejta u l-iskala tal-ġbir tad-dejta huma fihom infushom eċċessivi. Persuna 

raġonevoli fis-sitwazzjoni ta' Claudia x'aktarx ma tkunx tistenna li l-informazzjoni dwar il-

konsum tal-pizza tagħha tkun intużat biex jiġu kkalkulati l-primjums tal-assigurazzjoni tas-

saħħa tagħha. 

 

Minbarra n-natura eċċessiva tal-profilar u l-inferenzi żbaljati possibbli (il-pizza tista' tiġi 

ordnata għal xi ħadd ieħor), l-inferenza ta' dejta sensittiva (dejta dwar is-saħħa) minn dejta 

apparentement innokwa (ordnijiet ta' take-away) tikkontribwixxi sabiex ixxaqleb il-bilanċ 

favur l-interessi u d-drittijiet tas-suġġett tad-dejta. Fl-aħħar nett, l-ipproċessar għandu wkoll 

impatt finanzjarju sinifikanti fuqha. 

 

Dwar il-bilanċ, f'dan il-każ speċifiku l-interessi u d-drittijiet tas-suġġett tad-dejta jiġu qabel l-

interessi leġittimi tal-kumpanija tal-assigurazzjoni tas-saħħa. Minħabba f'hekk, l-Artikolu 7(f) 

ma għandux jintuża bħala bażi ġuridika għall-ipproċessar. Huwa dubjuż ukoll jekk l-

Artikolu 7(a) jistax jintuża bħala bażi ġuridika, fid-dawl tal-iskala eċċessiva tal-ġbir tad-dejta, 

u possibbilment, anki minħabba restrizzjonijiet speċifiċi oħra skont il-liġi nazzjonali. 

 

 

Ix-xenarji ta' hawn fuq u l-introduzzjoni possibbli ta' varjazzjonijiet b'elementi oħra 

jenfasizzaw il-ħtieġa ta' numru limitat ta' fatturi prinċipali li jistgħu jgħinu sabiex tiġi ffukata 

l-valutazzjoni, kif ukoll il-ħtieġa ta' approċċ pragmatiku li jippermetti l-użu ta' 

suppożizzjonijiet prattiċi ("approssimazzjonijiet") ibbażati prinċipalment fuq dak li persuna 

raġonevoli ssib bħala aċċettabbli fiċ-ċirkustanzi ("aspettattivi raġonevoli") u bbażati fuq il-

konsegwenzi tal-ipproċessar tad-dejta għas-suġġetti tad-dejta ("impatt").  

III.3.4. Fatturi prinċipali li għandhom jiġu kkunsidrati meta jiġi applikat it-test tal-

ibbilanċjar 

 

L-Istati Membri żviluppaw numru ta' fatturi siewja li għandhom jiġu kkunsidrati meta jwettqu 

t-test tal-ibbilanċjar. Dawn il-fatturi huma diskussi f'din it-Taqsima taħt l-erba' intestaturi 

prinċipali li ġejjin: (a) valutazzjoni tal-interess leġittimu tal-kontrollur, (b) impatt fuq is-

suġġetti tad-dejta, (c) il-bilanċ provviżorju u (d) salvagwardji addizzjonali applikati mill-

kontrollur biex jevita kull impatt eċċessiv fuq is-suġġetti tad-dejta.
69

 

 

                                                                                                                                                         
speċjalment f'dinja ta' ħin kostanti quddiem l-iskrin meta anki l-apparat tagħna jista' jagħmel preżentazzjoni 

għall-bejgħ.' 
69

 Minħabba l-importanza tagħhom, xi kwistjonijiet speċifiċi relatati mas-salvagwardji se jiġu diskussi aktar taħt 

intestaturi separati fit-Taqsimiet III.3.5 u III.3.6. 
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Sabiex jitwettaq it-test tal-ibbilanċjar, l-ewwel huwa importanti li jiġu kkunsidrati n-natura u 

s-sors tal-interessi leġittimi fuq naħa u l-impatt fuq is-suġġetti tad-dejta fuq in-naħa l-oħra. 

Din il-valutazzjoni diġà għandha tikkunsidra l-miżuri li l-kontrollur jippjana li jadotta sabiex 

jikkonforma mad-Direttiva (pereżempju, sabiex jassigura l-limitazzjoni tal-iskop u l-

proporzjonalità skont l-Artikolu 6, jew sabiex jipprovdi informazzjoni lis-suġġetti tad-dejta 

skont l-Artikoli 10 u 11).  

 

Wara li jiġu analizzati u mwieżna ż-żewġ naħat kontra xulxin, ikun jista' jiġi stabbilit "bilanċ" 

provviżorju. Fejn ir-riżultat tal-valutazzjoni xorta jħalli dubji, il-pass li jmiss ikun li jiġi 

valutat jekk salvagwardji addizzjonali, li jġibu aktar protezzjoni għas-suġġett tad-dejta, 

jistgħux ixaqilbu l-bilanċ b'mod li jagħmlu l-ipproċessar leġittimu. 

 

(a) Valutazzjoni tal-interess leġittimu tal-kontrollur 

 

Filwaqt li l-kunċett ta' interessi leġittimi huwa pjuttost wiesa', kif spjegat fit-Taqsima III.3.1 

aktar 'il fuq, in-natura tiegħu għandha rwol kruċjali meta wieħed jiġi għall-ibbilanċjar tal-

interessi kontra d-drittijiet u l-interessi tas-suġġetti tad-dejta. Filwaqt li huwa impossibbli li 

jsiru ġudizzji ta' valur fir-rigward tal-interessi leġittimi possibbli kollha, huwa possibbli li tiġi 

pprovduta xi gwida. Kif issemma aktar 'il fuq, tali interess jista' jvarja minn trivjali għal 

urġenti, u jkun sempliċi jew aktar kontroversjali. 

 

i) Eżerċizzju ta' dritt fundamentali 

 

Fost id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali minquxa fil-Karta Ewropea tad-Drittijiet 

Fundamentali (il-"Karta")
70

 u l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem 

("KEDB"), diversi jistgħu jiġu f'kunflitt mad-dritt għall-privatezza u d-dritt għall-protezzjoni 

tad-dejta personali, bħal-libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni
71

, il-libertà tal-arti u x-

xjenzi
72

, id-dritt ta' aċċess għad-dokumenti
73

, kif ukoll pereżempju d-dritt għal-libertà u għas-

sigurtà
74

, il-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġjon
75

, il-libertà tal-intrapriża
76

, id-dritt 

għall-proprjetà
77

, id-dritt għal rimedju effettiv u għal proċess imparzjali
78

, jew il-preżunzjoni 

ta' innoċenza u d-drittijiet għad-difiża
79

.  

 

Sabiex jipprevali l-interess leġittimu tal-kontrollur, l-ipproċessar tad-dejta jrid ikun "meħtieġ" 

u "proporzjonat" biex jiġi eżerċitat id-dritt fundamentali kkonċernat. 

 

                                                 
70

 Id-dispożizzjonijiet tal-Karta huma indirizzati lill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE b'konsiderazzjoni xierqa 

għall-prinċipju tas-sussidjarjetà u lill-awtoritajiet nazzjonali biss meta jkunu qegħdin jimplimentaw il-liġi tal-

UE. 
71 

L-Artikolu 11 tal-Karta u l-Artikolu 10 tal-KEDB. 
72

 L-Artikolu 13 tal-Karta u l-Artikoli 9 u 10 tal-KEDB. 
73

 L-Artikolu 42 tal-Karta. "Kull ċittadin tal-Unjoni, u kull persuna fiżika jew ġuridika li tirrisjedi jew li jkollha 

l-uffiċċju rreġistrat tagħha fi Stat Membru, għandu d-dritt ta' aċċess għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, il-

Kunsill u l-Kummissjoni." Jeżistu drittijiet simili ta' aċċess f'numru ta' Stati Membri fir-rigward ta' dokumenti 

miżmuma minn korpi pubbliċi f'dawk l-Istati Membri. 
74

 L-Artikolu 6 tal-Karta u l-Artikolu 5 tal-KEDB. 
75

 L-Artikolu 10 tal-Karta u l-Artikolu 9 tal-KEDB. 
76

 L-Artikolu 16 tal-Karta. 
77

 L-Artikolu 17 tal-Karta u l-Artikolu 1 tal-Protokoll Nru 1 tal-KEDB. 
78

 L-Artikolu 47 tal-Karta u l-Artikolu 6 tal-KEDB. 
79

 L-Artikolu 48 tal-Karta u l-Artikoli 6 u 13 tal-KEDB. 
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Biex nagħtu eżempju, skont il-fatti tal-każ jista' jkun ukoll meħtieġ u proporzjonat li gazzetta 

tippubblika ċerti dettalji inkriminanti dwar id-drawwiet ta' nfiq ta' uffiċjal għoli tal-gvern 

involut f'allegat skandlu ta' korruzzjoni. Mill-banda l-oħra, ma għandu jkun hemm l-ebda 

permess ġenerali għall-midja sabiex tippubblika xi dettalji irrilevanti jew id-dettalji irrilevanti 

kollha tal-ħajja privata ta' figuri pubbliċi. Dawn u każijiet simili ġeneralment iqajmu 

kwistjonijiet kumplessi ta' valutazzjoni, u biex jgħinu sabiex jiggwidaw il-valutazzjoni, il-

leġiżlazzjoni speċifika, il-każistika, il-ġurisprudenza, il-linji gwida, kif ukoll il-kodiċijiet ta' 

kondotta u standards formali u anqas formali oħra kollha jista' jkollhom rwol importanti.
80

  

 

F'dan il-kuntest ukoll, meta jkun xieraq, is-salvagwardji addizzjonali jista' jkollhom rwol 

importanti u jgħinu sabiex jiġi determinat il-mod kif għandu jinstab il-bilanċ xi drabi fraġli. 

 

ii) Interessi pubbliċi/l-interessi tal-komunità aktar ġenerali 

 

F'xi każijiet, il-kontrollur jista' jkun jixtieq jinvoka l-interess pubbliku jew l-interess tal-

komunità aktar ġenerali (irrispettivament minn jekk dan ikunx previst fil-liġijiet jew ir-

regolamenti nazzjonali). Pereżempju, organizzazzjoni tal-karità tista' tipproċessa dejta 

personali għall-iskopijiet ta' riċerka medika, jew organizzazzjoni mingħajr skop ta' qligħ biex 

tqajjem għarfien dwar il-korruzzjoni tal-gvern. 

 

Jista' jkun il-każ ukoll li interess kummerċjali privat ta' kumpanija jikkoinċidi sa ċertu punt 

ma' interess pubbliku. Dan jista' jseħħ, pereżempju, fir-rigward tal-ġlieda kontra l-frodi 

finanzjarja jew l-użu frodulenti ieħor ta' servizzi.
81

 Fornitur ta' servizz jista' jkollu interess 

kummerċjali leġittimu li jassigura li l-klijenti tiegħu ma jużawx ħażin is-servizz (jew ma 

jkunux jistgħu jiksbu servizzi mingħajr ħlas), filwaqt li fl-istess ħin, il-klijenti tal-kumpanija, 

il-kontribwenti, u l-pubbliku ġenerali għandhom ukoll interess leġittimu li jkun assigurat li l-

attivitajiet frodulenti jiġu skoraġġiti u jkunu identifikati meta jseħħu. 

 

B'mod ġenerali, il-fatt li kontrollur jaġixxi mhux biss fl-interess leġittimu proprju tiegħu 

(pereżempju n-negozju), iżda wkoll fl-interessi tal-komunità aktar ġenerali, jista' jagħti aktar 

"piż" lil dak l-interess. Aktar ma jkun urġenti l-interess pubbliku jew l-interess tal-komunità 

aktar ġenerali, u aktar ma jkun rikonoxxut b'mod ċar u mistenni fil-komunità u mis-suġġetti 

tad-dejta li l-kontrollur jista' jieħu azzjoni sabiex isegwi dawk l-interessi, dan l-interess 

leġittimu aktar ikollu piż fil-bilanċ. 

 

Mill-banda l-oħra, l-"infurzar privat" tal-liġi ma għandux jintuża sabiex jiġu leġittimizzati 

prattiċi invażivi li, kieku kellhom jitwettqu minn organizzazzjoni tal-gvern, kienu jkunu 

pprojbiti skont il-każistika tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem fuq il-bażi li l-
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Fir-rigward tal-kriterji li għandhom jiġu applikati f'każijiet li jinvolvu l-libertà ta' espressjoni, il-każistika tal-

Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem tipprovdi wkoll gwida utli. Ara, pereżempju, is-sentenza tal-QEDB fil-

Kawża ta' von Hannover v il-Ġermanja (Nru 2) fis-7 ta' Frar 2012, b'mod partikolari, il-paragrafi 95-126. Ta' min 

iqis ukoll li l-Artikolu 9 tad-Direttiva (taħt it-titlu L-ipproċessar ta' dejta personali u l-libertà tal-espressjoni) 

jippermetti li l-Istati Membri "jipprovdu għal eżenzjonijiet jew derogi minn [ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva] 

dwar l-ipproċessar ta' dejta personali magħmul biss għal għanijiet ġurnalistiċi jew għall-iskop ta' espressjoni 

artistika jew letterarja" sakemm dawn ikunu meħtieġa "biex jirrikonċiljaw id-dritt tal-ħajja privata mar-regoli li 

jirregolaw il-libertà tal-espressjoni". 
81 

Ara, pereżempju, "Eżempju 21: Id-dejta tal-kejl intelliġenti mminat sabiex jinstab użu frodulenti tal-enerġija" 

fil-paġna 67 fl-Opinjoni 3/2013 tal-Grupp ta' Ħidma dwar il-limitazzjoni tal-iskop (ċitata aktar 'il fuq fin-nota 9 

f'qiegħ il-paġna). 
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attivitajiet tal-awtorità pubblika jindaħlu fil-privatezza tas-suġġetti tad-dejta mingħajr ma 

jissodisfaw it-test strinġenti skont l-Artikolu 8(2) tal-KEDB. 

 

iii) Interessi leġittimi oħra 

 

F'xi każijiet, kif diġà ġie diskuss fit-Taqsima III.2, il-kuntest li fih jinħoloq interess leġittimu 

jista' jkun qrib ta' xi wieħed mill-kuntesti li fihom jistgħu japplikaw xi wħud mill-bażijiet 

ġuridiċi l-oħra, b'mod partikolari, il-bażijiet ġuridiċi tal-Artikolu 7(b) (kuntratt), 7(c) 

(obbligazzjoni legali), jew 7(e) (ħidma fl-interess pubbliku). Pereżempju, attività ta' 

pproċessar tad-dejta tista' ma tkunx strettament neċessarja, iżda xorta tista' tkun rilevanti 

għall-eżekuzzjoni ta' kuntratt - jew, liġi tista' tippermetti biss, iżda mhux titlob li ċerta dejta 

tiġi pproċessata. Kif rajna, mhux dejjem jista' ikun faċli li wieħed jiġbed linja ċara ta' 

separazzjoni bejn il-bażijiet differenti, iżda dan jagħmilha aktar u aktar importanti li t-test tal-

ibbilanċjar tal-Artikolu 7(f) jiddaħħal fl-analiżi. 

 

Hawnhekk ukoll, kif ukoll fil-każijiet possibbli l-oħra kollha li ma ssemmewx sa issa, aktar 

ma jkun urġenti l-interess tal-kontrollur, u aktar ma jkun rikonoxxut b'mod ċar u mistenni 

mill-komunità aktar ġenerali li l-kontrollur jista' jieħu azzjoni u jipproċessa dejta sabiex 

jissodisfa tali interess, aktar tkun kbira l-importanza ta' dan l-interess leġittimu fil-bilanċ.
82

 

Dan iġibna għall-punt aktar ġenerali li ġej. 

 

iv) Ir-rikonoxximent legali u kulturali/soċjali tal-leġittimità tal-interessi 

 

Fil-kuntesti kollha ta' hawn fuq, huwa ċertament rilevanti wkoll jekk il-liġi tal-UE jew il-liġi 

ta' Stat Membru tippermettix b'mod speċifiku (anki jekk ma teħtieġx) li l-kontrolluri jieħdu 

passi biex jilħqu l-interess pubbliku jew privat ikkonċernat. L-eżistenza ta' kull gwida mhux 

vinkolanti adottata kif għandu jkun, maħruġa mill-korpi ta' awtorità, pereżempju, mill-

aġenziji regolatorji, li tinkoraġġixxi lill-kontrolluri jipproċessaw dejta biex jilħqu l-interess 

ikkonċernat hija wkoll rilevanti. 

 

Il-konformità ma' kull gwida mhux vinkolanti pprovduta mill-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-

dejta jew korpi rilevanti oħra fir-rigward tal-modalitajiet tal-ipproċessar tad-dejta hija 

probabbli li tikkontribwixxi wkoll lejn valutazzjoni favorevoli tal-bilanċ. L-aspettattivi 

kulturali u soċjali, anki meta ma jkunux riflessi direttament fl-istrumenti leġiżlattivi jew 

regolatorji, jista' jkollhom ukoll rwol, u jistgħu jgħinu sabiex ixaqilbu l-bilanċ lejn naħa jew l-

oħra. 

 

Aktar ma jkun rikonoxxut b'mod espliċitu fil-liġi, fi strumenti regolatorji oħra - 

irrispettivament minn jekk ikunux vinkolanti jew le fuq il-kontrollur - jew saħansitra fil-

kultura tal-komunità partikolari mingħajr l-ebda bażi ġuridika speċifika, li l-kontrolluri jistgħu 

jieħdu azzjoni u jipproċessaw dejta biex jilħqu interess partikolari, aktar dan l-interess 

leġittimu jkollu importanza fil-bilanċ
83

.  
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 Naturalment, il-valutazzjoni trid tinkludi wkoll riflessjoni dwar il-preġudizzju possibbli li jistgħu jsofru l-

kontrollur, partijiet terzi jew il-komunità aktar ġenerali jekk ma jsirx l-ipproċessar tad-dejta. 
83

 Dan l-interess madankollu ma jistax jintuża biex jilleġittimizza prattiċi invadenti li altrimenti ma jissodisfawx 

it-test tal-Artikolu 8(2) tal-KEDB. 
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(b) L-impatt fuq is-suġġetti tad-dejta 

 

Fuq in-naħa l-oħra tal-bilanċ, l-impatt tal-ipproċessar fuq l-interess jew id-drittijiet 

fundamentali tas-suġġett tad-dejta huwa kriterju fundamentali. L-ewwel subtaqsima hawn 

isfel tiddiskuti b'termini ġenerali kif għandu jiġi valutat l-impatt fuq is-suġġett tad-dejta. 

 

Hawnhekk jistgħu jkunu utli diversi elementi u dawn huma analizzati f'taqsimiet oħra, inklużi 

n-natura tad-dejta personali, il-mod kif tiġi pproċessata l-informazzjoni, l-aspettattivi 

raġonevoli tas-suġġetti tad-dejta u l-istatus tal-kontrollur u tas-suġġett tad-dejta. Se niddiskutu 

fil-qosor ukoll kwistjonijiet relatati ma' sorsi potenzjali ta' riskju li jistgħu jwasslu għal impatt 

fuq l-individwi kkonċernati, is-severità ta' kull impatt fuq l-individwi kkonċernati u l-

probabbiltà li jseħħu tali impatti. 
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i) Valutazzjoni tal-impatt 

 

Fil-valutazzjoni tal-impatt
84

 tal-ipproċessar, għandhom jiġu kkunsidrati l-konsegwenzi kemm 

pożittivi kif ukoll dawk negattivi. Dawn jistgħu jinkludu deċiżjonijiet jew azzjonijiet 

potenzjali futuri minn partijiet terzi, u sitwazzjonijiet fejn l-ipproċessar jista' jwassal għall-

esklużjoni ta', jew diskriminazzjoni kontra, individwi, malafama, jew b'mod aktar ġenerali, 

sitwazzjonijiet fejn ikun hemm riskju ta' ħsara għar-reputazzjoni, is-saħħa tan-negozjar, jew l-

awtonomija tas-suġġett tad-dejta. 

 

Minbarra r-riżultati avversi li jistgħu jkunu previsti b'mod speċifiku, iridu jiġu kkunsidrati 

wkoll l-impatti emozzjonali aktar ġenerali, bħall-irritazzjoni, il-biża' u l-inkwiet li jistgħu 

jirriżultaw meta suġġett tad-dejta jitlef il-kontroll fuq l-informazzjoni personali, jew meta 

jintebaħ li din ġiet jew setgħet ġiet użata ħażin jew kompromessa, – pereżempju, permezz ta' 

espożizzjoni fuq l-internet. Irid jiġi kkunsidrat ukoll l-effett skoraġġanti fuq imġiba protetta, 

bħal-libertà tar-riċerka jew id-diskors liberu, li jista' jirriżulta minn monitoraġġ/traċċar 

kontinwu. 

 

Il-Grupp ta' Ħidma jenfasizza li huwa kruċjali li wieħed jifhem li "impatt" rilevanti huwa 

kunċett ferm aktar wiesa' mid-dannu jew il-ħsara lil suġġett tad-dejta wieħed jew aktar 

speċifiku/speċifiċi. "Impatt" kif użat f'din l-Opinjoni jkopri kull konsegwenza (potenzjali jew 

attwali) tal-ipproċessar tad-dejta. Għall-benefiċċju taċ-ċarezza, nenfasizzaw ukoll li l-kunċett 

mhuwiex relatat mal-kunċett ta' ksur tad-dejta u huwa ferm aktar wiesa' mill-impatti li jistgħu 

jirriżultaw minn ksur tad-dejta. Minflok, il-kunċett ta' impatt, kif użat hawnhekk, jinkludi d-

diversi modi kif individwu jista' jiġi affettwat - b'mod pożittiv jew negattiv - mill-ipproċessar 

tad-dejta personali tiegħu jew tagħha.
85

  

 

Importanti wkoll li wieħed jifhem li ħafna drabi sensiela ta' okkorrenzi relatati u mhux relatati 

jistgħu jwasslu b'mod kumulattiv għall-impatt negattiv finali fuq is-suġġett tad-dejta u jista' 

jkun diffiċli li jiġi identifikat liema attività ta' pproċessar minn liema kontrollur kellha rwol 

ewlieni fl-impatt negattiv. 

 

Minħabba li l-istabbiliment ta' każ għall-kumpens ta' dannu jew ħsara ħafna drabi huwa 

diffiċli għas-suġġetti tad-dejta f'dan il-kuntest, anki meta l-effett innifsu jkun reali ħafna, 

huwa aktar u aktar importanti li wieħed jiffoka fuq il-prevenzjoni u li jkun assigurat li l-

attivitajiet tal-ipproċessar tad-dejta jkunu jistgħu jitwettqu biss, bil-kundizzjoni li ma 

                                                 
84

 Din il-valutazzjoni tal-impatt trid tinftiehem fil-kuntest tal-Artikolu 7(f). Fi kliem ieħor, ma nirreferux għal 

"analiżi tar-riskju" jew "valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta" fis-sens tar-Regolament propost (l-

Artikoli 33 u 34) u d-diversi emendi għalih mill-kumitat LIBE. Il-kwistjoni ta' liema metodoloġija għandha tiġi 

segwita f'"analiżi tar-riskju" jew f'"valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta" tmur lil hinn mill-kamp ta' 

applikazzjoni ta' din l-Opinjoni. Mill-banda l-oħra, wieħed irid jiftakar li - b'mod jew ieħor - l-analiżi tal-impatt 

skont l-Artikolu 7(f) tista' tkun parti importanti minn kull "valutazzjoni tar-riskju" jew "valutazzjoni tal-impatt 

fuq il-protezzjoni tad-dejta" u tista' tgħin biex jiġu identifikati sitwazzjonijiet fejn għandha tiġi kkonsultata l-

awtorità għall-protezzjoni tad-dejta. 
85

 Ir-riskju ta' dannu finanzjarju, pereżempju, jekk vjolazzjoni tad-dejta toħroġ informazzjoni finanzjarja li kienet 

maħsuba li tkun f'ambjent sigur, u dan eventwalment iwassal għal serq tal-identità jew forom oħra ta' frodi, jew 

ir-riskju ta' korriment, uġigħ, tbatija jew telf ta' kumdità li finalment jista' jirriżulta, pereżempju, minn tibdil 

mhux awtorizzat tar-rekords mediċi, u l-kura żbaljata sussegwenti ta' pazjent, dejjem irid jiġi kkunsidrat sewwa, 

għalkemm bl-ebda mod ma huwa limitat għal sitwazzjonijiet li jaqgħu taħt il-kamp ta' applikazzjoni tal-

Artikolu 7(f). Fl-istess ħin, dawn ir-riskji mhumiex l-uniċi li għandhom jiġu kkunsidrati meta jiġi valutat l-impatt 

skont l-Artikolu 7(f).  
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jkollhom l-ebda riskju jew riskju baxx ħafna ta' impatt negattiv eċċessiv fuq l-interessi jew id-

drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-suġġetti tad-dejta. 

 

Fil-valutazzjoni tal-impatt, it-terminoloġija u l-metodoloġija ta' valutazzjoni tradizzjonali tar-

riskju jistgħu jkunu utli sa ċertu punt, u għalhekk xi elementi ta' din il-metodoloġija se jiġu 

deskritti fil-qosor hawn taħt. Madankollu, metodoloġija komprensiva għall-valutazzjoni tal-

impatt - fil-kuntest tal-Artikolu 7(f) jew b'mod aktar wiesa' - tmur lil hinn mill-kamp ta' 

applikazzjoni ta' din l-Opinjoni. 

 

F'dan il-kuntest bħal f'postijiet oħra, huwa importanti li jiġu identifikati s-sorsi tal-impatti 

potenzjali fuq is-suġġetti tad-dejta. 

 

Il-probabbiltà li jista' jimmaterjalizza riskju hija waħda mill-elementi li għandhom jiġu 

kkunsidrati. Pereżempju, l-aċċess għall-Internet, l-iskambji ta' dejta ma' siti barra mill-UE, l-

interkonnessjonijiet ma' sistemi oħra u grad għoli ta' eteroġeneità jew varjabilità tas-sistemi 

jistgħu jirrappreżentaw vulnerabbiltajiet li l-hackers jistgħu jisfruttaw. Dan is-sors ta' riskju 

jġorr probabbiltà relattivament għolja li jimmaterjalizza ruħu r-riskju li d-dejta tiġi 

kompromessa. Mill-banda l-oħra, sistema stabbli omoġenja li ma jkollhiex 

interkonnessjonijiet u li tkun skonnettjata minn mal-Internet għandha ferm inqas probabbiltà 

li d-dejta tiġi kompromessa. 

  

Element ieħor tal-valutazzjoni tar-riskju huwa s-severità tal-konsegwenzi ta' riskju 

materjalizzat. Din is-severità tista' tvarja minn livelli baxxi (bħall-ħtieġa fastidjuża li terġa' 

ddaħħal id-dettalji ta' kuntatt personali mitlufa mill-kontrollur tad-dejta) għal livelli għoljin 

ħafna (bħat-telf tal-ħajja meta mudelli tal-pożizzjoni personali jiġu f'idejn kriminali jew meta 

l-provvista tal-enerġija tinqata' mill-bogħod permezz ta' apparat ta' kejl intelliġenti f'temp 

kritiku jew kundizzjonijiet tas-saħħa personali). 

 

Dawn iż-żewġ elementi prinċipali - il-probabbiltà li r-riskju jimmaterjalizza ruħu fuq naħa, u 

s-severità tal-konsegwenzi fuq in-naħa l-oħra - kull wieħed jikkontribwixxi għall-valutazzjoni 

globali tal-impatt potenzjali. 

 

Fl-aħħar nett, fl-applikazzjoni tal-metodoloġija, għandu jiġi mfakkar li l-valutazzjoni tal-

impatt skont l-Artikolu 7(f) ma tistax twassal għal eżerċizzju mekkaniku u purament 

kwantitattiv. F'xenarji ta' valutazzjoni tar-riskju tradizzjonali, is-"severità" tista' tikkunsidra n-

numru ta' individwi li jistgħu jiġu affettwati. Madankollu, wieħed irid jiftakar li l-ipproċessar 

ta' dejta personali li jkollu impatt fuq minoranza ta' suġġetti tad-dejta - jew saħansitra 

individwu wieħed biss - xorta jeħtieġ analiżi bir-reqqa ħafna speċjalment jekk tali impatt fuq 

kull individwu kkonċernat ikun potenzjalment sinifikanti. 

 

ii) In-natura tad-dejta 

 

L-ewwel huwa importanti li jiġi evalwat jekk l-ipproċessar jinvolvix dejta sensittiva, jew 

għaliex tappartjeni għall-kategoriji speċjali ta' dejta skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva, jew għal 

raġunijiet oħra, bħal fil-każ tad-dejta bijometrika, l-informazzjoni ġenetika, id-dejta tal-

komunikazzjoni, id-dejta dwar il-pożizzjoni, u tipi oħra ta' dejta personali li jeħtieġu 

protezzjoni speċjali.
 86
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 Id-dejta bijometrika u l-informazzjoni ġenetika huma kkunsidrati bħala kategoriji speċjali ta' dejta fil-Proposta 
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Biex nagħtu eżempju, fil-fehma tal-Grupp ta' Ħidma, bħala regola ġenerali, l-użu tal-

bijometrija għall-ħtiġijiet ġenerali tas-sigurtà tal-proprjetà jew tal-individwi huwa meqjus 

bħala interess leġittimu li jinqabeż mill-interessi jew id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali 

tas-suġġett tad-dejta. Mill-banda l-oħra, dejta bijometrika bħal skansjoni tal-marki tas-swaba' 

u/jew tal-iris tista' tintuża għas-sigurtà ta' żona b'riskju għoli bħal laboratorju li jkun qiegħed 

jagħmel riċerka dwar vajrusijiet perikolużi, bil-kundizzjoni li l-kontrollur ikun wera evidenza 

konkreta ta' riskju konsiderevoli
87

. 

 

B'mod ġenerali, aktar ma tkun sensittiva l-informazzjoni involuta, aktar jista' jkun hemm 

konsegwenzi għas-suġġett tad-dejta. Dan, madankollu, ma jfissirx li dejta li fiha nnifisha tista' 

tidher bħala innokwa, tista' tiġi pproċessata b'mod liberu abbażi tal-Artikolu 7(f). Fil-fatt, anki 

dejta bħal din, skont il-mod kif tiġi pproċessata, jista' jkollha impatt sinifikanti fuq il-persuni, 

kif se jintwera fis-Subtaqsima (iii) hawn isfel. 

 

F'dan ir-rigward, jista' jkun rilevanti jekk id-dejta tkun diġà saret pubblikament disponibbli 

mis-suġġett tad-dejta jew minn partijiet terzi. Hawnhekk, qabelxejn, huwa importanti li jiġi 

enfasizzat li d-dejta personali, anki jekk tkun saret pubblikament disponibbli, tibqa' meqjusa 

bħala dejta personali, u l-ipproċessar tagħha għalhekk jibqa' jeħtieġ salvagwardji xierqa.
88

 Ma 

hemm l-ebda permess ġenerali għall-użu mill-ġdid u l-ipproċessar ulterjuri ta' dejta personali 

pubblikament disponibbli skont l-Artikolu 7(f).  

 

Għalhekk, il-fatt li dejta personali tkun pubblikament disponibbli jista' jitqies bħala fattur fil-

valutazzjoni, speċjalment jekk il-pubblikazzjoni tkun twettqet bi stennija raġonevoli ta' użu 

ulterjuri tad-dejta għal ċerti skopijiet (pereżempju għal skopijiet ta' riċerka jew għal skopijiet 

relatati mat-trasparenza u r-responsabbiltà). 

 

iii) Il-mod kif tiġi pproċessata d-dejta 

 

Il-valutazzjoni tal-impatt f'sens aktar wiesa' tista' tinvolvi l-konsiderazzjoni ta' jekk id-dejta 

tiġix żvelata b'mod pubbliku jew inkella ssir disponibbli għal numru kbir ta' persuni, jew jekk 

ammonti kbar ta' dejta personali jiġux ipproċessati jew kombinati ma' dejta oħra (pereżempju 

fil-każ ta' profilar, għal skopijiet kummerċjali, ta' infurzar tal-liġi jew skopijiet oħra). Dejta 

apparentement innokwa, meta tiġi pproċessata fuq skala kbira u kombinata ma' dejta oħra 

tista' twassal għal interferenzi dwar dejta aktar sensittiva, kif intwera aktar 'il fuq fix-Xenarju 

3 li ddeskriva r-relazzjoni bejn il-mudelli ta' konsum tal-pizza u l-primjums tal-assigurazzjoni 

tas-saħħa. 

 

                                                                                                                                                         
tal-Kummissjoni għal Regolament dwar il-Protezzjoni tad-Dejta, moqrija flimkien mal-emendi proposti mill-

Kumitat LIBE. Ara l-Emenda 103 għall-Artikolu 9 fir-Rapport Finali tal-Kumitat LIBE. Dwar ir-relazzjoni bejn 

l-Artikoli 7 u 8 tad-Direttiva 95/46/KE, ara t-Taqsima II.1.2 aktar 'il fuq fil-paġni 14-15. 
87

 Ara l-Opinjoni 3/2012 tal-Grupp ta' Ħidma tal-Artikolu 29 dwar l-iżviluppi fit-teknoloġiji bijometriċi 

(WP193). Bħala eżempju ieħor, fl-Opinjoni 4/2009 tagħha dwar l-Aġenzija Dinjija ta' Kontra d-Doping (ċitata 

aktar 'il fuq fin-nota 32 f'qiegħ il-paġna), il-Grupp ta' Ħidma enfasizza li l-Artikolu 7(f) ma jkunx bażi valida 

għall-ipproċessar ta' dejta medika u dejta relatata ma' reati fil-kuntest ta' investigazzjonijiet kontra d-doping, 

minħabba l-"gravità tal-indħil fil-privatezza". L-ipproċessar tad-dejta għandu jkun previst mil-liġi u jissodisfa r-

rekwiżiti tal-Artikolu 8(4) jew (5) tad-Direttiva.  
88

 Ara l-Opinjoni 3/2013 tal-Grupp ta' Ħidma dwar il-limitazzjoni tal-iskop (ċitata fin-nota 9 f'qiegħ il-paġna 

aktar 'il fuq) u l-Opinjoni 06/2013 tal-Grupp ta' Ħidma dwar l-użu mill-ġdid ta' dejta miftuħa u informazzjoni 

tas-settur pubbliku ("PSI"), adottata fil-05.06.2013 (WP207).  
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Minbarra li potenzjalment tista' twassal għall-ipproċessar ta' dejta aktar sensittiva, analiżi bħal 

din tista' twassal ukoll għal previżjonijiet strambi, mhux mistennija, u xi drabi wkoll mhux 

preċiżi, pereżempju, dwar l-imġiba jew il-personalità tal-persuni kkonċernati. Skont in-natura 

u l-impatt ta' dawn il-previżjonijiet, dan jista' jkun invadenti ħafna fil-privatezza tal-

individwu.
89

 

 

F'Opinjoni preċedenti l-Grupp ta' Ħidma enfasizza wkoll ir-riskji inerenti f'ċerti soluzzjonijiet 

tas-sigurtà (inkluż għall-firewalls, l-antivirus jew l-antispam), billi dawn jistgħu jwasslu għall-

użu fuq skala kbira ta' spezzjoni approfondita tal-pakketti, li jista' jkollha effett sinifikanti fuq 

il-valutazzjoni tal-bilanċ tad-drittijiet
90

. 

 

B'mod ġenerali, aktar ma jkun negattiv jew inċert l-impatt tal-ipproċessar, anqas ma jkun 

probabbli li l-ipproċessar se jitqies, fuq il-bilanċ, bħala leġittimu. Id-disponibbiltà ta' metodi 

alternattivi sabiex jintlaħqu l-għanijiet segwiti mill-kontrollur, b'impatt anqas negattiv għas-

suġġett tad-dejta, żgur li trid tkun konsiderazzjoni rilevanti f'dan il-kuntest. Fejn ikun xieraq, 

jistgħu jintużaw valutazzjonijiet tal-impatt fuq il-privatezza u l-protezzjoni tad-dejta sabiex 

jiġi determinat jekk din tkunx possibbiltà. 

 

iv) Aspettattivi raġonevoli tas-suġġett tad-dejta 

 

L-aspettattivi raġonevoli tas-suġġett tad-dejta fir-rigward tal-użu u l-iżvelar tad-dejta huma 

wkoll rilevanti ħafna f'dan ir-rigward. Kif enfasizzat ukoll fir-rigward tal-analiżi tal-prinċipju 

tal-limitazzjoni tal-iskop
91

, huwa "importanti li jiġi kkunsidrat jekk l-istatus tal-kontrollur tad-

dejta
92

, in-natura tar-relazzjoni jew is-servizz ipprovdut
93

, jew l-obbligi ġuridiċi jew 

kuntrattwali applikabbli (jew wegħdiet oħra magħmula fil-ħin tal-ġbir) jistgħux iwasslu għal 

aspettattivi raġonevoli ta' kunfidenzjalità aktar stretta u limitazzjonijiet aktar stretti fuq l-użu 

ulterjuri. B'mod ġenerali, aktar ma jkun speċifiku u restrittiv il-kuntest tal-ġbir, aktar huwa 

probabbli li jkun hemm limitazzjonijiet fuq l-użu. Hawnhekk ukoll, huwa neċessarju li jiġi 

kkunsidrat il-kuntest fattwali pjuttost milli wieħed jibbaża sempliċement fuq il-kitba rqiqa". 

 

v) Status tal-kontrollur tad-dejta u tas-suġġett tad-dejta 

 

L-istatus tas-suġġett tad-dejta u tal-kontrollur tad-dejta huwa rilevanti wkoll meta jiġi valutat 

l-impatt tal-ipproċessar. Skont jekk il-kontrollur tad-dejta jkunx individwu jew 

organizzazzjoni żgħira, kumpanija multinazzjonali kbira, jew korp tas-settur pubbliku, u ċ-

ċirkustanzi speċifiċi, il-pożizzjoni tiegħu tista' tkun aktar jew inqas dominanti fir-rigward tas-

suġġett tad-dejta. Kumpanija multinazzjonali kbira tista' pereżempju, ikollha aktar riżorsi u 

poter ta' negozjar mis-suġġett tad-dejta individwali, u għalhekk, tista' tkun f'pożizzjoni aħjar 

biex timponi fuq is-suġġett tad-dejta dak li hija temmen li jkun fl-"interess leġittimu" tagħha. 

                                                 
89

 Ara t-Taqsima III.2.5 u l-Anness 2 (Dejta kbira u dejta miftuħa) tal-Opinjoni dwar il-Limitazzjoni tal-Iskop 

(ċitata aktar 'il fuq fin-nota 9 f'qiegħ il-paġna). 
90

 Ara t-Taqsima 3.1 tal-Opinjoni 1/2009 tal-Grupp ta' Ħidma dwar il-proposti li jemendaw id-

Direttiva 2002/58/KE dwar il-privatezza u l-komunikazzjoni elettronika (Direttiva dwar il-Privatezza elettronika) 

(WP159). 
91

 Ara l-paġni 24-25 tal-Opinjoni 3/2013 tal-Grupp ta' Ħidma dwar il-limitazzjoni tal-iskop (ċitata aktar 'il fuq 

fin-nota 9 f'qiegħ il-paġna). 
92 "Bħal, pereżempju, avukat jew tabib."  
93

 "Bħal, pereżempju, is-servizzi ta' cloud computing għall-ġestjoni ta' dokumenti personali, servizzi tal-posta 

elettronika, djarji, e-readers mgħammra b'karatteristiċi għat-teħid tan-noti, u diversi applikazzjonijiet ta' lloggjar 

tal-ħajja li jista' jkun fihom informazzjoni personali ħafna." 
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Dan jista' jkun saħansitra aktar minnu jekk il-kumpanija jkollha pożizzjoni dominanti fis-suq. 

Jekk titħalla mhux ikkontrollata, din tista' sseħħ għad-detriment tas-suġġetti tad-dejta 

individwali. Bħalma l-protezzjoni tal-konsumatur u l-liġijiet dwar il-kompetizzjoni jgħinu 

sabiex jassiguraw li dan il-poter ma jintużax ħażin, il-liġi dwar il-protezzjoni tad-dejta jista' 

jkollha wkoll rwol importanti biex tassigura li d-drittijiet u l-interessi tas-suġġetti tad-dejta ma 

jiġux preġudikati bla bżonn. 

 

Min-naħa l-oħra, l-istatus tas-suġġett tad-dejta huwa wkoll rilevanti. Filwaqt li t-test tal-

ibbilanċjar għandu fil-prinċipju jsir fir-rigward ta' individwu medju, sitwazzjonijiet speċifiċi 

għandhom iwasslu għal approċċ aktar ta' każ b'każ: pereżempju, ikun rilevanti li jiġi 

kkunsidrat jekk is-suġġett tad-dejta jkunx minorenni
94

 jew inkella jagħmilx parti minn 

segment aktar vulnerabbli tal-popolazzjoni li jeħtieġ protezzjoni speċjali, bħal, pereżempju, 

persuni b'mard mentali, l-applikanti għall-ażil, jew l-anzjani. Il-kwistjoni jekk is-suġġett tad-

dejta jkunx impjegat, student, pazjent, jew jekk ikunx hemm żbilanċ fir-relazzjoni bejn il-

pożizzjoni tas-suġġett tad-dejta u l-kontrollur ċertament li tkun rilevanti wkoll. Importanti li 

jiġi valutat l-effett tal-ipproċessar attwali fuq individwi partikolari. 

 

Fl-aħħar nett, huwa importanti li jiġi enfasizzat li mhux l-impatt negattiv kollu fuq is-suġġetti 

tad-dejta "jiżen" b'mod indaqs fuq il-bilanċ. L-għan tal-eżerċizzju tal-ibbilanċjar tal-

Artikolu 7(f) mhuwiex li jimpedixxi kull impatt negattiv fuq is-suġġett tad-dejta. Pjuttost, l-

għan tiegħu huwa li jipprevjeni impatt sproporzjonat. Din hija differenza kruċjali. 

Pereżempju, il-pubblikazzjoni ta' artiklu riċerkat sewwa u preċiż fuq il-gazzetta dwar allegata 

korruzzjoni tal-gvern tista' tagħmel ħsara lir-reputazzjoni tal-uffiċjali tal-gvern involuti u tista' 

twassal għal konsegwenzi sinifikanti, inkluż it-telf tar-reputazzjoni, it-telf tal-elezzjonijiet, 

jew il-priġunerija, iżda xorta tista' ssib bażi skont l-Artikolu 7(f).
95

  

 

(c) Bilanċ provviżorju 

 

Meta jiġu bbilanċjati l-interessi u d-drittijiet involuti kif deskritt hawn fuq, il-miżuri meħuda 

mill-kontrollur biex jikkonforma mal-obbligi ġenerali tiegħu skont id-Direttiva, inkluż 

f'termini ta' proporzjonalità u trasparenza, se jikkontribwixxu bis-sħiħ sabiex ikun assigurat li 

l-kontrollur tad-dejta jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 7(f). Konformità sħiħa għandha tfisser 

li l-impatt fuq l-individwi jitnaqqas, li jkun anqas probabbli li jkun hemm indħil fl-interessi 

jew id-drittijiet jew il-libertajiet fundamentali tas-suġġetti tad-dejta u li għalhekk ikun aktar 

probabbli li l-kontrollur tad-dejta jista' juża l-Artikolu 7(f). Dan għandu jinkoraġġixxi lill-

kontrolluri sabiex jikkonformaw aħjar mad-dispożizzjonijiet orizzontali kollha tad-Direttiva
96

.  

 

Madankollu, dan ma jfissirx li l-konformità ma' dawn ir-rekwiżiti orizzontali dejjem se tkun 

suffiċjenti biex tassigura bażi ġuridika bbażata fuq l-Artikolu 7(f). Fil-fatt, kieku dan kien il-

każ, l-Artikolu 7(f) ikun żejjed jew isir mezz ta' ħarba li jagħmel insinifikanti l-Artikolu 7 

kollu, li jitlob bażi ġuridika speċifika adegwata għall-ipproċessar. 
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 Ara l-Opinjoni 2/2009 tal-Grupp ta' Ħidma dwar il-protezzjoni tad-dejta personali tat-tfal, (Linji Gwida 

Ġenerali u l-każ speċjali tal-iskejjel), adottata fil-11.02.2009 (WP160). Din l-opinjoni tinsisti fuq il-vulnerabbiltà 

speċifika tat-tfal, u f'każ li t-tfal ikunu rappreżentati, fuq il-ħtieġa li jitqies l-aħjar interess tat-tfal u mhux dak tar-

rappreżentant tagħhom. 
95

 Kif spjegat hawn fuq, trid tiġi kkunsidrata wkoll kull deroga rilevanti għall-ipproċessar għal skopijiet 

ġurnalistiċi skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva. 
96

 Rigward ir-rwol importanti tal-"konformità addizzjonali" ara wkoll il-paġna 54 tal-Opinjoni 3/2013 tal-Grupp 

ta' Ħidma dwar il-limitazzjoni tal-iskop, ċitata fin-nota 9 f'qiegħ il-paġna aktar 'il fuq. 
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Għal din ir-raġuni, huwa importanti li titwettaq valutazzjoni ulterjuri fl-eżerċizzju tal-

ibbilanċjar f'każijiet fejn - fuq il-bażi tal-analiżi preliminari - ma jkunx ċar kif għandu 

jintlaħaq il-bilanċ. Il-kontrollur jista' jikkunsidra jekk ikunx possibbli li jintroduċi miżuri 

addizzjonali, li jmorru lil hinn mid-dispożizzjonijiet orizzontali tad-Direttiva, biex jgħinu 

sabiex jitnaqqas l-impatt eċċessiv tal-ipproċessar fuq is-suġġetti tad-dejta. 

 

Il-miżuri addizzjonali jistgħu jinkludu, pereżempju, il-provvediment ta' mekkaniżmu 

faċilment funzjonali u aċċessibbli biex jassigura possibbiltà mhux kondizzjonali għas-suġġetti 

tad-dejta biex ma jipparteċipawx fl-ipproċessar. Dawn il-miżuri addizzjonali jistgħu f'xi 

każijiet (iżda mhux f'kollha) jgħinu sabiex ixaqilbu l-bilanċ u jgħinu sabiex jassiguraw li l-

ipproċessar ikun jista' jiġi bbażat fuq l-Artikolu 7(f), filwaqt li fl-istess ħin, jipproteġu wkoll 

id-drittijiet u l-interessi tas-suġġetti tad-dejta. 

  

(d) Salvagwardji addizzjonali applikati mill-kontrollur 

 

Kif spjegat hawn fuq, il-mod kif il-kontrollur japplika miżuri xierqa jista', f'xi sitwazzjonijiet, 

jgħin sabiex "ixaqleb il-bilanċ" fuq l-iskala. Jekk ir-riżultat ikunx aċċettabbli se jiddependi 

fuq il-valutazzjoni sħiħa. Aktar ma jkun sinifikanti l-impatt fuq is-suġġett tad-dejta, aktar 

għandha tingħata attenzjoni għal salvagwardji rilevanti. 

 

Eżempji tal-miżuri rilevanti jistgħu jinkludu, fost affarijiet oħra, limitazzjoni fuq kemm 

tinġabar dejta, jew it-tħassir immedjat tad-dejta wara l-użu. Filwaqt li xi wħud minn dawn il-

miżuri jistgħu diġà jkunu obbligatorji skont id-Direttiva, ħafna drabi jkunu skalabbli u jħallu 

spazju lill-kontrolluri sabiex jassiguraw protezzjoni aħjar tas-suġġetti tad-dejta. Pereżempju, 

il-kontrollur jista' jiġbor anqas dejta, jew jipprovdi informazzjoni addizzjonali meta mqabbel 

ma' dak li huwa speċifikament elenkat fl-Artikoli 10 u 11 tad-Direttiva. 

 

F'xi każijiet oħra, is-salvagwardji mhumiex meħtieġa b'mod espliċitu skont id-Direttiva iżda 

jistgħu jkunu meħtieġa fil-ġejjieni skont ir-Regolament propost, jew huma meħtieġa biss 

f'sitwazzjonijiet speċifiċi, bħal: 

 

 miżuri tekniċi u organizzattivi sabiex jassiguraw li d-dejta ma tkunx tista' tintuża 

sabiex jittieħdu deċiżjonijiet jew azzjonijiet oħra fir-rigward ta' individwi 

("separazzjoni funzjonali" kif sikwit huwa l-każ f'kuntest ta' riċerka) 

 użu estensiv ta' tekniki ta' anonimizzazzjoni 

 aggregazzjoni tad-dejta 

 teknoloġiji li jżidu l-privatezza, privatezza fid-disinn, valutazzjonijiet tal-impatt fuq il-

privatezza u l-protezzjoni tad-dejta 

 żieda fit-trasparenza 

 dritt ġenerali u mingħajr kundizzjonijiet ta' esklużjoni fakultattiva 

 portabilità tad-dejta u miżuri relatati għall-għoti tas-setgħa lis-suġġetti tad-dejta 

 

Il-Grupp ta' Ħidma jinnota li fir-rigward ta' xi kwistjonijiet prinċipali, inkluża s-separazzjoni 

funzjonali u t-tekniki ta' anonimizzazzjoni, diġà ngħatat xi gwida fil-partijiet rilevanti tal-
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Opinjonijiet tiegħu dwar il-limitazzjoni tal-iskop, dwar id-dejta miftuħa u dwar it-tekniki ta' 

anonimizzazzjoni.
97

 

 

Rigward l-użu tal-psewdonimi u l-kodifikazzjoni, il-Grupp ta' Ħidma jixtieq jenfasizza li jekk 

id-dejta ma tkunx identifikabbli direttament, dan fih innifsu ma jaffettwax il-leġittimità tal-

ipproċessar: dan ma għandux jinftiehem li jibdel proċessar mhux leġittimu f'ipproċessar 

leġittimu
98

.  

 

Fl-istess ħin, l-użu tal-psewdonimi u l-kodifikazzjoni, l-istess bħal kull miżura teknika u 

organizzattiva oħra introdotta għall-protezzjoni tad-dejta personali, ikollhom rwol fir-rigward 

tal-evalwazzjoni tal-impatt potenzjali tal-ipproċessar fuq is-suġġett tad-dejta, u għalhekk, f'xi 

każijiet jista' jkollhom rwol biex ixaqilbu l-bilanċ favur il-kontrollur. L-użu ta' forom anqas 

riskjużi ta' pproċessar tad-dejta personali (pereżempju dejta personali li tkun kodifikata waqt 

li tkun maħżuna jew fit-tranżitu, jew dejta personali li tkun inqas direttament jew inqas 

faċilment identifikabbli) ġeneralment għandu jfisser li l-probabbiltà ta' ndħil fl-interessi jew 

fid-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-suġġetti tad-dejta titnaqqas. 

 

Fir-rigward ta' dawn is-salvagwardji - u l-valutazzjoni ġenerali tal-bilanċ - il-Grupp ta' Ħidma 

jixtieq jenfasizza tliet kwistjonijiet speċifiċi li sikwit ikollhom rwol kruċjali fil-kuntest tal-

Artikolu 7(f): 

 

 ir-relazzjoni bejn it-test tal-ibbilanċjar, it-trasparenza, u l-prinċipju tar-responsabbiltà; 

 id-dritt tas-suġġett tad-dejta li joġġezzjona għall-ipproċessar, u lil hinn mill-

oġġezzjoni, id-disponibbiltà ta' esklużjoni fakultattiva mingħajr il-ħtieġa tal-ebda 

ġustifikazzjoni, u 

 l-għoti tas-setgħa lis-suġġetti tad-dejta: il-portabilità tad-dejta u d-disponibbiltà ta' 

mekkaniżmi funzjonali għas-suġġett tad-dejta sabiex jaċċessa, jimmodifika, iħassar, 

jittrasferixxi, jew inkella jittrasferixxi aktar (jew iħalli partijiet terzi jipproċessaw 

aktar) id-dejta tiegħu stess. 

 

Minħabba l-importanza tagħhom, dawn is-suġġetti se jiġu diskussi taħt intestaturi separati. 

III.3.5. Responsabbiltà u trasparenza 

 

L-ewwel nett, qabel ma ssir operazzjoni ta' pproċessar fuq il-bażi tal-Artikolu 7(f), il-

kontrollur għandu r-responsabbiltà li jevalwa jekk għandux interess leġittimu; jekk l-

ipproċessar ikunx meħtieġ għal dak l-interess leġittimu u jekk l-interess ikunx megħlub mill-

interessi u d-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta fil-każ speċifiku. 

 

F'dak is-sens, l-Artikolu 7(f) huwa bbażat fuq il-prinċipju tar-responsabbiltà. Il-kontrollur irid 

iwettaq test bir-reqqa u effettiv bil-quddiem, ibbażat fuq il-fatti speċifiċi tal-każ pjuttost milli 
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 Ara t-Taqsimiet III.2.3, III.2.5 u l-Anness 2 tal-Opinjoni 3/2013 tal-Grupp ta' Ħidma dwar il-limitazzjoni tal-

iskop, ċitata aktar 'il fuq fin-nota 9 f'qiegħ il-paġna, dwar l-ipproċessar ulterjuri għal għanijiet storiċi, statistiċi u 

xjentifiċi, u dwar id-dejta kbira u d-dejta miftuħa; ara wkoll il-partijiet rilevanti tal-Opinjoni 06/2013 tal-Grupp 

ta' Ħidma dwar id-dejta miftuħa (ċitata fin-nota 88 f'qiegħ il-paġna aktar 'il fuq) u l-Opinjoni 5/2014 dwar it-

Tekniki ta' Anonimizzazzjoni 
98

 Rigward dan il-punt ara l-emendi vvotati mill-Kumitat LIBE fir-Rapport Finali tal-Kumitat LIBE, u b'mod 

partikolari l-Emenda 15 dwar il-Premessa 38 li tgħaqqad l-użu tal-psewdonimi u l-aspettattivi leġittimi tas-

suġġett tad-dejta. 
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b'mod astratt, filwaqt li jikkunsidra wkoll l-aspettattivi raġonevoli tas-suġġetti tad-dejta. Bħala 

materja ta' prattika tajba, fejn ikun xieraq, it-twettiq ta' dan it-test għandu jiġi dokumentat 

b'mod suffiċjentement dettaljat u trasparenti sabiex tkun tista' tiġi verifikata l-applikazzjoni 

sħiħa u korretta tat-test - meta jkun meħtieġ - mill-partijiet interessati rilevanti li jinkludu s-

suġġetti tad-dejta u l-awtoritajiet għall-protezzjoni tad-dejta, u finalment, mill-qrati. 

 

Il-kontrollur l-ewwel se jiddefinixxi l-interess leġittimu u jagħmel it-test tal-ibbilanċjar, iżda 

din mhijiex neċessarjament il-valutazzjoni finali u definittiva: jekk, fir-realtà, l-interess segwit 

ma jkunx dak li kien speċifikat mill-kontrollur jew jekk il-kontrollur ikun iddefinixxa biss l-

interess f'dettall mhux suffiċjenti, il-bilanċ irid jerġa' jiġi valutat, abbażi tal-interess attwali, 

sabiex jiġi determinat minn awtorità għall-protezzjoni tad-dejta jew minn Qorti.
99

 Bħalma 

huwa l-każ għal aspetti prinċipali oħra tal-protezzjoni tad-dejta, bħall-identifikazzjoni tal-

kontrollur tad-dejta jew l-ispeċifikazzjoni tal-iskop
100

, l-importanti huwa r-realtà wara kull 

dikjarazzjoni magħmula mill-kontrollur.  

 

Il-kunċett tar-responsabbiltà huwa marbut mill-qrib mal-kunċett tat-trasparenza. Sabiex is-

suġġetti tad-dejta jkunu jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom, u sabiex ikun jista' jsir 

skrutinju pubbliku aktar wiesa' mill-partijiet interessati, il-Grupp ta' Ħidma jirrakkomanda li l-

kontrolluri jispjegaw lis-suġġetti tad-dejta b'mod ċar u faċli għall-utent, ir-raġunijiet għaliex 

huma jemmnu li l-interessi tagħhom ma jkunux megħluba mill-interessi jew id-drittijiet u l-

libertajiet fundamentali tas-suġġetti tad-dejta, u jispjegawlhom ukoll is-salvagwardji li ħadu 

biex jipproteġu d-dejta personali, fosthom, fejn ikun xieraq, id-dritt ta' esklużjoni fakultattiva 

mill-ipproċessar.
101

 

 

F'dan ir-rigward il-Grupp ta' Ħidma jenfasizza li l-liġi dwar il-protezzjoni tal-konsumatur, 

b'mod partikolari, il-liġijiet li jipproteġu lill-konsumaturi kontra prattiċi kummerċjali inġusti, 

hija wkoll rilevanti ħafna hawnhekk. 

 

Jekk kontrollur jaħbi informazzjoni importanti dwar użu ulterjuri mhux mistenni tad-dejta 

f'termini legalistiċi moħbija fil-kitba rqiqa ta' kuntratt, dan jista' jikser ir-regoli tal-protezzjoni 

tal-konsumatur dwar termini kuntrattwali inġusti (inkluża l-projbizzjoni kontra 'termini mhux 

mistennija'), u ma jissodisfax ukoll ir-rekwiżiti tal-Artikolu 7(a) għal kunsens validu u 

infurmat, jew ir-rekwiżiti tal-Artikolu 7(f) f'termini tal-aspettattivi raġonevoli tas-suġġett tad-

dejta u bilanċ ġenerali aċċettabbli tal-interessi. Naturalment iqajjem ukoll kwistjonijiet ta' 

konformità mal-Artikolu 6 dwar il-ħtieġa ta' pproċessar ġust u legali tad-dejta personali. 

 

Pereżempju, f'numru ta' każijiet, l-utenti ta' servizzi onlajne "bla ħlas", bħal tfittxija, posta 

elettronika, midja soċjali, ħażna ta' fajls jew applikazzjonijiet onlajn jew mobbli oħra, ma 

jkunux kompletament konxji safejn l-attività tagħhom tiġi lloggjata u analizzata sabiex 

jinħoloq valur għall-fornitur tas-servizz u għalhekk jibqgħu mhux imħassba dwar ir-riskji 

involuti. 
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 Pereżempju, wara lment jew oġġezzjoni skont l-Artikolu 14. 
100

 Ara l-Opinjonijiet ċitati fin-nota 9 f'qiegħ il-paġna. 
101 

Kif spjegat fil-paġna 46 tal-Opinjoni 3/2013 tal-Grupp ta' Ħidma dwar il-limitazzjoni tal-iskop (ċitata aktar 'il 

fuq fin-nota 9 f'qiegħ il-paġna), fil-każ ta' profilar u teħid tad-deċiżjonijiet awtomatizzat, "sabiex tiġi assigurata t-

trasparenza, is-suġġetti tad-dejta/konsumaturi għandhom jingħataw aċċess għall-'profili' tagħhom, kif ukoll għal-

loġika tat-teħid tad-deċiżjonijiet (algoritmu) li wasslet għall-iżvilupp tal-profil. Fi kliem ieħor: l-

organizzazzjonijiet għandhom jiżvelaw il-kriterji tad-deċiżjonijiet tagħhom. Din hija salvagwardja kruċjali u 

aktar u aktar importanti fid-dinja tad-dejta kbira". Jekk organizzazzjoni toffrix din it-trasparenza jew le huwa 

fattur rilevanti ħafna li għandu jiġi kkunsidrat ukoll fl-eżerċizzju tal-ibbilanċjar. 
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Sabiex is-suġġetti tad-dejta jingħataw is-setgħa f'dawn is-sitwazzjonijiet, prekundizzjoni
102

 

primarja meħtieġa - iżda bl-ebda mod suffiċjenti fiha nnifisha - hija li jiġi ċċarat li s-servizzi 

mhumiex bla ħlas, u li pjuttost, il-konsumaturi jħallsu billi jużaw id-dejta personali tagħhom. 

Il-kundizzjonijiet u s-salvagwardji li bihom tista' tintuża d-dejta jridu jkunu mfissra wkoll 

b'mod ċar f'kull każ sabiex tkun assigurata l-validità tal-kunsens skont l-Artikolu 7(a), jew 

bilanċ favorevoli skont l-Artikolu 7(f). 

III.3.6. Id-dritt ta' oġġezzjoni u lil hinn 

 

(a) Id-dritt ta' oġġezzjoni skont l-Artikolu 14 tad-Direttiva 

  

L-Artikolu 7(e) u (f) huma partikolari fis-sens li filwaqt li jiddependu prinċipalment fuq 

valutazzjoni oġġettiva tal-interessi u d-drittijiet involuti, huma jippermettu wkoll l-

awtodeterminazzjoni tas-suġġett tad-dejta bi dritt ta' oġġezzjoni
103

: għall-inqas fil-każ ta' 

dawn iż-żewġ bażijiet, l-Artikolu 14(a) tad-Direttiva jipprovdi li ("bla ħsara għal dak provdut 

fil-liġijiet nazzjonali") is-suġġett tad-dejta jista' "jagħmel oġġezzjoni f'kull żmien kontra l-

ipproċessar ta' dejta dwaru għal raġunijiet gravi u leġittimi dwar is-sitwazzjoni partikolari 

tiegħu". Huwa jżid li jekk l-oġġezzjoni tkun ġustifikata, l-ipproċessar tad-dejta tagħhom irid 

jieqaf. 

 

Fil-prinċipju, skont il-liġi kurrenti, is-suġġett tad-dejta għalhekk irid juri "raġunijiet gravi u 

leġittimi" sabiex iwaqqaf l-ipproċessar tad-dejta personali tiegħu/tagħha (l-Artikolu 14(a)), 

ħlief fil-kuntest ta' bejgħ dirett fis-suq fejn l-oġġezzjoni ma għandhiex għalfejn tkun 

ġustifikata (l-Artikolu 14(b)).  

 

Dan ma għandux jitqies bħala li jikkontradixxi t-test tal-ibbilanċjar tal-Artikolu 7(f), li jsir "a 

priori": pjuttost jikkumplimenta l-bilanċ, fis-sens li, fejn l-ipproċessar ikun permess wara 

valutazzjoni raġonevoli u oġġettiva tad-drittijiet u l-interessi differenti involuti, is-suġġett tad-

dejta xorta jkollu possibbiltà addizzjonali li joġġezzjona għal raġunijiet relatati mas-

sitwazzjoni partikolari tiegħu. Din imbagħad tkun trid twassal għal valutazzjoni ġdida li 

tikkunsidra l-argumenti partikolari ppreżentati mis-suġġett tad-dejta. Din il-valutazzjoni ġdida 

fil-prinċipju hija soġġetta għal darba oħra għal verifika minn awtorità għall-protezzjoni tad-

dejta jew mill-qrati. 

 

(b) Lil hinn mill-oġġezzjoni: ir-rwol tal-esklużjoni fakultattiva bħala salvagwardja 

addizzjonali 

 

Il-Grupp ta' Ħidma jenfasizza li, anki jekk id-dritt ta' oġġezzjoni skont l-Artikolu 14(a) jkun 

soġġett għal ġustifikazzjoni mis-suġġett tad-dejta, xejn ma jimpedixxi lill-kontrollur milli 
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 Għal aktar salvagwardji possibbli fir-rigward tas-sitwazzjonijiet dejjem aktar komuni li fihom il-konsumaturi 

jħallsu bid-dejta personali tagħhom, ara t-Taqsima III.3.6, b'mod partikolari l-paġni 51-52 dwar "Alternattivi 

favur il-protezzjoni tad-dejta għas-servizzi onlajn bla ħlas" u dwar il-"Portabilità tad-dejta, 'midata' u 

kwistjonijiet relatati". 
103

 Dan id-dritt ta' oġġezzjoni ma għandux jiġi mħawwad mal-kunsens ibbażat fuq l-Artikolu 7(a), fejn il-

kontrollur tad-dejta ma jistax jipproċessa d-dejta qabel ma jikseb tali kunsens. Fil-kuntest tal-Artikolu 7(f), il-

kontrollur jista' jipproċessa d-dejta, soġġett għal kundizzjonijiet u salvagwardji, sakemm is-suġġett tad-dejta ma 

jkunx oġġezzjona. F'dan is-sens, id-dritt ta' oġġezzjoni jista' pjuttost jiġi kkunsidrat bħala forma speċifika ta' 

esklużjoni fakultattiva. Ara aktar dettalji fl-Opinjoni 15/2011 tal-Grupp ta' Ħidma dwar id-definizzjoni ta' 

kunsens (ċitata fin-nota 2 f'qiegħ il-paġna). 
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joffri esklużjoni fakultattiva li tkun aktar wiesgħa, u li ma tkun teħtieġ l-ebda turija 

addizzjonali tal-interess leġittimu (urġenti jew mod ieħor) mis-suġġett tad-dejta. Tali dritt 

mhux kondizzjonali ma jkunx jeħtieġ li jkun ibbażat fuq is-sitwazzjoni speċifika tas-suġġetti 

tad-dejta. 

 

Fil-fatt, u b'mod partikolari f'każijiet dubjużi fejn huwa diffiċli li jinstab il-bilanċ, 

mekkaniżmu mfassal tajjeb u li jaħdem għal esklużjoni fakultattiva, filwaqt li mhux 

neċessarjament jipprovdi lis-suġġetti tad-dejta l-elementi kollha li jissodisfaw kunsens validu 

skont l-Artikolu 7(a), jista' jkollu rwol importanti biex jipproteġi d-drittijiet u l-interessi tas-

suġġetti tad-dejta. 

 

Għal dan huwa meħtieġ approċċ sfumat, li jiddistingwi bejn każijiet fejn huwa meħtieġ 

kunsens għall-inklużjoni skont l-Artikolu 7(a), u każijiet fejn opportunità funzjonali ta' 

esklużjoni fakultattiva mill-ipproċessar (kombinata ma' miżuri addizzjonali oħra possibbli) 

tista' tikkontribwixxi għall-protezzjoni tas-suġġetti tad-dejta skont l-Artikolu 7(f). 

 

Aktar ma jkun applikabbli b'mod estensiv il-mekkaniżmu għal esklużjoni fakultattiva u aktar 

ma jkun faċli biex jiġi eżerċitat, dan aktar se jikkontribwixxi sabiex ixaqleb il-bilanċ favur l-

ipproċessar sabiex tinstab bażi ġuridika fl-Artikolu 7(f).  

 

Illustrazzjoni: l-evoluzzjoni fl-approċċ għall-kummerċjalizzazzjoni diretta 

 

Sabiex jintwera kif issir distinzjoni bejn każijiet fejn huwa meħtieġ kunsens skont l-

Artikolu 7(a) u każijiet fejn tista' tintuża esklużjoni fakultattiva skont l-Artikolu 7(f), huwa 

utli li jintuża l-eżempju tal-kummerċjalizzazzjoni diretta, li għaliha tradizzjonalment kien 

hemm dispożizzjoni speċifika dwar esklużjoni fakultattiva inkluża fl-Artikolu 14(b) tad-

Direttiva. Sabiex jiġu indirizzati l-iżviluppi teknoloġiċi ġodda, din id-dispożizzjoni aktar tard 

ġiet kumplimentata b'dispożizzjonijiet speċifiċi fid-Direttiva dwar il-Privatezza elettronika.
104

 

 

Skont l-Artikolu 13 tad-Direttiva dwar il-Privatezza elettronika, għal ċerti tipi ta' attivitajiet ta' 

kummerċjalizzazzjoni diretti aktar invadenti (bħall-kummerċjalizzazzjoni permezz tal-posta 

elettronika u magni ta' sejħiet awtomatizzati), il-kunsens huwa r-regola. Bħala eċċezzjoni, 

f'relazzjonijiet eżistenti mal-klijenti fejn kontrollur jirreklama l-prodotti jew servizzi "simili" 

tiegħu stess, huwa suffiċjenti li tiġi pprovduta opportunità (mhux kondizzjonali) ta' esklużjoni 

fakultattiva mingħajr ġustifikazzjoni. 

 

Kien hemm żvilupp fit-teknoloġiji, li sejjaħ għal soluzzjonijiet relattivament sempliċi simili li 

jsegwu loġika simili għall-prattiċi ġodda ta' kummerċjalizzazzjoni. 

 

L-ewwel nett, evolva l-mod kif jitwassal il-materjal ta' kummerċjalizzazzjoni: minflok posta 

elettronika sempliċi li tasal fil-kaxex postali elettroniċi, illum reklami mmirati bbażati fuq l-

imġiba jitilgħu wkoll fuq l-ismartphones u l-iskrins tal-kompjuters. Fil-futur qrib, ir-reklamar 

jista' jkun integrat ukoll f'oġġetti intelliġenti llinkjati fi ħdan l-internet tal-affarijiet. 
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 Rigward l-Artikolu 13 tad-Direttiva dwar il-Privatezza elettronika, ara wkoll it-Taqsima III.2.4 tal-

Opinjoni 3/2013 tal-Grupp ta' Ħidma dwar il-limitazzjoni tal-iskop (ċitata aktar 'il fuq fin-nota 9 f'qiegħ il-

paġna). 



50  

It-tieni nett, ir-reklami qegħdin isiru dejjem aktar immirati b'mod speċifiku: minflok ibbażati 

fuq profili sempliċi tal-konsumaturi, l-attivitajiet tal-konsumaturi qegħdin jiġu ttraċċati dejjem 

aktar u maħżuna onlajn u offlajn u analizzati b'metodi awtomatizzati aktar sofistikati.
105

  

 

B'riżultat ta' dawn l-iżviluppi, l-għan tal-eżerċizzju tal-ibbilanċjar inbidel: il-kwistjoni ma 

għadhiex dwar id-dritt għal diskors kummerċjali liberu, iżda primarjament l-interessi 

ekonomiċi tal-organizzazzjonijiet kummerċjali sabiex isiru jafu lill-klijenti tagħhom billi 

jittraċċaw u jimmonitorjaw l-attivitajiet tagħhom onlajn u offlajn, li għandhom jiġu bbilanċjati 

kontra d-drittijiet (fundamentali) għall-privatezza u l-protezzjoni tad-dejta personali ta' dawn 

l-individwi u l-interess tagħhom li ma jkunux immonitorjati b'mod eċċessiv.  

 

Din il-bidla fil-mudelli kummerċjali prevalenti u ż-żieda fil-valur tad-dejta personali bħala 

assi għall-organizzazzjonijiet kummerċjali tispjega r-rekwiżit riċenti għall-kunsens f'dan il-

kuntest, skont l-Artikolu 5(3) u l-Artikolu 13 tad-Direttiva dwar il-Privatezza elettronika. 

 

Għalhekk hemm regoli speċifiċi differenti, skont il-forma ta' kummerċjalizzazzjoni, li 

jinkludu: 

-  id-dritt mhux kondizzjonali ta' oġġezzjoni għall-kummerċjalizzazzjoni diretta (maħsub 

għall-kuntest tal-posta tradizzjonali, u għall-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti simili) 

skont l-Artikolu 14(b) tad-Direttiva; l-Artikolu 7(f) jista' jkun il-bażi ġuridika f'dak il-

każ; 

- ir-rekwiżit ta' kunsens skont l-Artikolu 13 tad-Direttiva dwar il-Privatezza elettronika 

għal sistemi ta' sejħiet awtomatizzati, faks, messaġġi bit-telefon u 

kummerċjalizzazzjoni permezz ta' posta elettronika (soġġett għal eċċezzjonijiet)
106

, u 

l-applikazzjoni de facto tal-Artikolu 7(a) tad-Direttiva dwar il-Protezzjoni tad-Dejta. 

- ir-rekwiżit ta' kunsens skont l-Artikolu 5(3) tad-Direttiva dwar il-Privatezza 

elettronika (u l-Artikolu 7(a) tad-Direttiva dwar il-Protezzjoni tad-Dejta) għal 

reklamar imsejjes fuq l-imġiba bbażat fuq tekniki ta' traċċar bħal cookies li jaħżnu 

informazzjoni fit-terminal tal-utent
107

. 

 

Filwaqt li l-bażijiet ġuridiċi applikabbli huma ċari fir-rigward tal-Artikoli 5(3) u 13 tad-

Direttiva dwar il-Privatezza elettronika, mhumiex koperti l-forom kollha ta' 

kummerċjalizzazzjoni u huwa mixtieq li jkun hemm gwida dwar liema sitwazzjonijiet 

jeħtieġu kunsens skont l-Artikolu 7(a), u għal liema sitwazzjonijiet jintlaħaq bilanċ skont l-

Artikolu 7(f), li jinkludi opportunità ta' esklużjoni fakultattiva. 

 

F'dan ir-rigward, tajjeb li wieħed ifakkar l-Opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma dwar il-limitazzjoni 

tal-iskop, fejn huwa sostnut speċifikament li "meta organizzazzjoni tkun trid speċifikament 

tanalizza jew tbassar il-preferenzi personali, l-imġiba u l-attitudnijiet ta' klijenti individwali, li 

suċċessivament jinfurmaw il-'miżuri jew id-deċiżjonijiet' li jittieħdu fir-rigward ta' dawk il-

klijenti.... kważi dejjem se jkun meħtieġ kunsens liberu, speċifiku, infurmat u ċar għall-

'inklużjoni', inkella l-użu ulterjuri ma jistax jitqies bħala kompatibbli. Importanti, kunsens 

bħal dan għandu jkun meħtieġ, pereżempju, għal traċċar u profilar għall-finijiet ta' 
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 Ara s-Sezzjoni III.2.5 u l-Anness 2 (dwar id-dejta kbira u d-dejta miftuħa) tal-Opinjoni 3/2013 tal-Grupp ta' 

Ħidma dwar il-limitazzjoni tal-iskop (ċitata aktar 'il fuq fin-nota f'qiegħ il-paġna 9). 
106

 Ara wkoll l-Artikolu 13(3) tad-Direttiva dwar il-Privatezza elettronika, li jħalli lill-Istati Membri l-għażla bejn 

inklużjoni fakultattiva u esklużjoni fakultattiva għal kummerċjalizzazzjoni diretta permezz ta' mezzi oħra. 
107

 Għall-applikazzjoni ta' din id-dispożizzjoni ara l-Opinjoni 2/2010 tal-Grupp ta' Ħidma dwar reklamar fuq l-

internet ibbażat fuq l-imġiba tal-konsumaturi (WP171). 
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kummerċjalizzazzjoni diretta, reklamar ibbażat fuq l-imġiba, senserija tad-dejta, reklamar 

ibbażat fuq il-pożizzjoni jew riċerka tas-suq diġitali bbażata fuq it-traċċar."
108

 

 

Alternattivi favur il-protezzjoni tad-dejta għas-servizzi onlajn "bla ħlas" 

 

Fil-kuntest fejn il-konsumaturi li jiffirmaw għal servizzi onlajn "bla ħlas" fil-fatt "iħallsu 

għal" dawn is-servizzi billi jippermettu l-użu tad-dejta personali tagħhom, dan jikkontribwixxi 

wkoll għal valutazzjoni favorevoli tal-bilanċ - jew għal sejba li l-konsumatur kellu libertà 

ġenwina tal-għażla, u għalhekk kien ipprovdut kunsens validu skont l-Artikolu 7(a) - kieku l-

kontrollur offra wkoll verżjoni alternattiva tas-servizzi tiegħu, li fiha d-"dejta personali" ma 

tintużax għal skopijiet ta' kummerċjalizzazzjoni. 

 

Sakemm ma jkunux disponibbli tali servizzi alternattivi, huwa aktar diffiċli li jiġi argumentat 

li ngħata kunsens validu (mogħti b'mod liberu) skont l-Artikolu 7(a) bis-sempliċi użu ta' 

servizzi b'xejn jew li l-bilanċ skont l-Artikolu 7(f) għandu jxaqleb favur il-kontrollur. 

 

Il-konsiderazzjonijiet ta' hawn fuq jenfasizzaw ir-rwol importanti li salvagwardji addizzjonali, 

inkluż mekkaniżmu funzjonali għall-esklużjoni fakultattiva mill-ipproċessar, jista' jkollhom 

sabiex jimmodifikaw il-bilanċ provviżorju. Fl-istess ħin, huma jissuġġerixxu wkoll li f'xi 

każijiet, l-Artikolu 7(f) ma jistax jintuża bħala bażi għall-ipproċessar u l-kontrolluri jridu 

jassiguraw kunsens validu skont l-Artikolu 7(a) – jew jissodisfaw xi kundizzjonijiet oħra tad-

Direttiva – biex ikun jista' jseħħ l-ipproċessar. 

 

Portabilità tad-dejta, 'midata' u kwistjonijiet relatati 

 

Fost is-salvagwardji addizzjonali li jistgħu jgħinu sabiex ixaqilbu l-bilanċ, għandha tingħata 

attenzjoni speċjali lill-portabilità tad-dejta u miżuri relatati, li jistgħu jkunu dejjem aktar 

rilevanti f'ambjent onlajn. Il-Grupp ta' Ħidma jfakkar fl-Opinjoni tiegħu dwar il-Limitazzjoni 

tal-Iskop fejn enfasizza li "f'bosta sitwazzjonijiet, salvagwardji bħal li s-suġġetti tad-

dejta/konsumaturi jitħallew ikollhom aċċess dirett għad-dejta tagħhom f'format portabbli, faċli 

għall-utent u li jista' jinqara minn magna, jistgħu jgħinu sabiex jagħtuhom is-setgħa, u 

jirrimedjaw l-iżbilanċ ekonomiku bejn il-korporazzjonijiet il-kbar fuq naħa u s-suġġetti tad-

dejta/konsumaturi fuq in-naħa l-oħra. Iħalli wkoll lill-individwi 'jaqsmu l-ġid' maħluq mid-

dejta kbira u jagħti inċentiv lill-iżviluppaturi biex joffru karatteristiċi u applikazzjonijiet 

addizzjonali lill-utenti tagħhom.
109

  

 

Id-disponibbiltà ta' mekkaniżmi funzjonali għas-suġġetti tad-dejta sabiex jaċċessaw, 

jimmodifikaw, iħassru, jittrasferixxu, jew inkella jipproċessaw aktar (jew iħallu partijiet terzi 

jipproċessaw aktar) id-dejta tagħhom se tagħti s-setgħa lis-suġġetti tad-dejta u 

tippermettilhom li jibbenefikaw aktar mis-servizzi diġitali. Barra minn hekk, hija tista' 

                                                 
108

 Ara l-Anness II (dwar id-Dejta Kbira u d-Dejta Miftuħa) tal-Opinjoni (ċitata fin-nota 9 f'qiegħ il-paġna aktar 

'il fuq), paġna 45. 
109 "Ara inizjattivi bħall-'midata' fir-Renju Unit, li huma bbażati fuq il-prinċipju ewlieni li d-dejta għandha tiġi 

rilaxxata lura lill-konsumaturi. Midata huwa programm volontarju, li maż-żmien għandu jagħti lill-konsumaturi 

aċċess akbar għad-dejta personali tagħhom f'format elettroniku portabbli. L-idea prinċipali hija li l-konsumaturi 

għandhom jibbenefikaw ukoll mid-dejta kbira billi jkollhom aċċess għall-informazzjoni proprja tagħhom sabiex 

ikunu jistgħu jagħmlu għażliet aħjar. Ara wkoll l-inizjattivi tal-'Buttuna ħadra' li jippermettu lill-konsumaturi li 

jaċċessaw l-informazzjoni proprja tagħhom dwar l-użu tal-enerġija." Għal aktar informazzjoni dwar inizjattivi 

fir-Renju Unit u Franza ara http://www.midatalab.org.uk/ u http://mesinfos.fing.org/. 

http://www.midatalab.org.uk/
http://mesinfos.fing.org/
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trawwem ambjent tas-suq aktar kompetittiv, billi tippermetti lill-konsumaturi li jibdlu aktar 

faċilment il-fornituri (pereżempju fil-kuntest ta' servizzi bankarji onlajn jew fil-każ tal-

fornituri tal-enerġija f'ambjent ta' grilja intelliġenti). Fl-aħħar nett, hija tista' tikkontribwixxi 

wkoll għall-iżvilupp ta' servizzi addizzjonali b'valur miżjud minn partijiet terzi li jistgħu 

jkunu kapaċi jaċċessaw id-dejta tal-konsumaturi wara li jitolbuha u abbażi tal-kunsens tal-

konsumaturi. F'din il-perspettiva, għalhekk, il-portabilità tad-dejta mhux biss hija tajba għall-

protezzjoni tad-dejta iżda wkoll għall-kompetizzjoni u l-protezzjoni tal-konsumatur.
110

 

 

IV. Osservazzjonijiet finali 
 

F'din l-Opinjoni l-Grupp ta' Ħidma analizza l-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 7 tad-Direttiva biex 

l-ipproċessar tad-dejta jkun leġittimu. Lil hinn mill-gwida dwar l-interpretazzjoni u l-

applikazzjoni prattika tal-Artikolu 7(f) skont il-qafas ġuridiku preżenti, hija għandha l-għan li 

tifformula rakkomandazzjonijiet ta' politika sabiex jassistu lil dawk li jsawru l-politika hekk 

kif huma jikkunsidraw bidliet għall-qafas ġuridiku preżenti dwar il-protezzjoni tad-dejta. 

Qabel ma jiġu żviluppati dawn ir-rakkomandazzjonijiet, is-sejbiet prinċipali rigward l-

interpretazzjoni tal-Artikolu 7 huma miġburin fil-qosor hawn taħt. 

 

IV.1.  Konklużjonijiet  

 

Ħarsa ġenerali lejn l-Artikolu 7 

 

L-Artikolu 7 jitlob li d-dejta personali għandha tiġi pproċessata biss jekk tapplika mill-anqas 

waħda mis-sitt bażijiet ġuridiċi elenkati f'dak l-Artikolu. 

 

L-ewwel bażi, l-Artikolu 7(a), tiffoka fuq il-kunsens tas-suġġett tad-dejta bħala bażi għal-

leġittimità. B'kuntrast, il-bqija tal-bażijiet jippermettu pproċessar – soġġett għal salvagwardji 

– f'sitwazzjonijiet fejn, irrispettivament mill-kunsens, ikun xieraq u neċessarju li d-dejta tiġi 

pproċessata fi ħdan ċertu kuntest sabiex jintlaħaq interess leġittimu speċifiku. 

 

Il-paragrafi (b), (c), (d) u (e) kollha jispeċifikaw kuntest partikolari, li fi ħdanu l-ipproċessar 

tad-dejta personali jista' jitqies bħala leġittimu. Il-kundizzjonijiet li japplikaw f'kull wieħed 

minn dawn il-kuntesti differenti jeħtieġu attenzjoni bir-reqqa, billi dawn jiddeterminaw il-

kamp ta' applikazzjoni tad-diversi bażijiet għal-leġittimità. B'mod aktar speċifiku, il-kriterji 

"meħtieġ biex isir kuntratt", "meħtieġ biex titħares obbligazzjoni legali", "meħtieġ biex 

jipproteġi l-interessi vitali tas-suġġett tad-dejta", u "meħtieġ biex issir ħidma fl-interess 

pubbliku jew fl-eżerċizzju ta' awtorità pubblika" fihom rekwiżiti differenti, li kienu diskussi 

fit-Taqsima III.2. 

 

Il-paragrafu (f) jirreferi, b'mod aktar ġenerali, għal (kull tip ta') interess leġittimu segwit mill-

kontrollur (fi kwalunkwe kuntest). Din id-dispożizzjoni ġenerali, madankollu, hija magħmula 

speċifikament soġġetta għal test addizzjonali tal-ibbilanċjar, li jitlob li l-interessi leġittimi tal-

kontrollur - jew il-parti jew partijiet terzi li lilhom tiġi żvelata d-dejta – jiġu mwieżna kontra l-

interessi jew id-drittijiet fundamentali tas-suġġetti tad-dejta. 

 

Rwol tal-Artikolu 7(f) 
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 Dwar id-dritt għall-portabilità tad-dejta, ara l-Artikolu 18 tar-Regolament Propost. 
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L-Artikolu 7(f) ma għandux jitqies bħala bażi ġuridika li tista' tintuża biss b'attenzjoni biex 

timla l-lakuni għal sitwazzjonijiet rari u mhux previsti bħala "l-aħħar alternattiva" - jew bħala 

l-aħħar ċans jekk ma tkun tapplika l-ebda bażi oħra. Ma għandux jitqies lanqas bħala opzjoni 

preferita u l-użu tiegħu jiġi estiż iżżejjed minħabba li jitqies bħala anqas restrittiv mill-bażijiet 

l-oħra. Pjuttost, huwa mezz validu daqs kull waħda mill-bażijiet l-oħra biex l-ipproċessar tad-

dejta personali jkun leġittimu. 

 

L-użu xieraq tal-Artikolu 7(f), fiċ-ċirkustanzi korretti u soġġett għal salvagwardji adegwati, 

jista' jgħin sabiex jevita l-użu ħażin ta' bażijiet ġuridiċi oħra, u d-dipendenza eċċessiva 

fuqhom. Valutazzjoni xierqa tal-bilanċ skont l-Artikolu 7(f), ħafna drabi b'opportunità ta' 

esklużjoni fakultattiva mill-ipproċessar, tista' f'xi każijiet tkun alternattiva valida għall-użu 

mhux xieraq, pereżempju, tal-bażi tal-"kunsens" jew "meħtieġ biex isir kuntratt". Meta jitqies 

b'dan il-mod, l-Artikolu 7(f) jippreżenta salvagwardji kumplimentari meta mqabbel mal-

bażijiet l-oħra determinati minn qabel. Għalhekk ma għandux jitqies bħala "l-aktar ħolqa 

dgħajfa" jew bieb miftuħ sabiex jiġu leġittimizzati l-attivitajiet kollha ta' pproċessar tad-dejta 

li ma jaqgħu taħt l-ebda waħda mill-bażijiet ġuridiċi l-oħra. 

 

Interessi leġittimi tal-kontrollur / interessi jew drittijiet fundamentali tas-suġġett tad-dejta 

 

Il-kunċett ta' "interess" huwa l-involviment aktar wiesa' li kontrollur jista' jkollu fl-

ipproċessar, jew il-benefiċċju li jieħu - jew li s-soċjetà tista' tieħu mill-ipproċessar. Jista' jkun 

urġenti, sempliċi jew aktar kontroversjali. Is-sitwazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 7(f) 

għalhekk jistgħu jvarjaw mill-eżerċizzju tad-drittijiet fundamentali jew il-protezzjoni ta' 

interessi personali jew soċjali importanti għal kuntesti anqas ovvji jew saħansitra 

problematiċi. 

 

Sabiex jitqies bħala "leġittimu" u jkun rilevanti skont l-Artikolu 7(f), l-interess irid ikun 

legali, jiġifieri, skont il-liġi tal-UE u nazzjonali. Irid ikun ukoll artikolat b'mod 

suffiċjentement ċar u speċifiku biżżejjed biex jippermetti li jsir it-test tal-ibbilanċjar kontra l-

interessi u d-drittijiet fundamentali tas-suġġett tad-dejta. Irid jirrappreżenta wkoll interess 

reali u preżenti - jiġifieri, ma jridx ikun spekulattiv. 

 

Jekk il-kontrollur, jew il-parti terza li lilha tkun se tiġi żvelata d-dejta, ikollu tali interess 

leġittimu, dan mhux neċessarjament ifisser li jista' juża l-Artikolu 7(f) bħala bażi ġuridika 

għall-ipproċessar. Jekk jistax jintuża l-Artikolu 7(f) se jiddependi fuq ir-riżultat tat-test tal-

ibbilanċjar li jsegwi. L-ipproċessar irid ikun ukoll "meħtieġ għall-finijiet tal-interessi 

leġittimi" li jkollu l-kontrollur jew - fil-każ ta' żvelar - li jkollha l-parti terza. Dejjem 

għandhom jiġu preferuti mezzi anqas invadenti li jilħqu l-istess għan. 

 

Il-kunċett tal-"interessi" tas-suġġetti tad-dejta huwa definit b'mod saħansitra aktar wiesa' billi 

ma jeħtieġx element ta' "leġittimità". Jekk il-kontrollur tad-dejta jew parti terza jistgħu jsegwu 

kwalunkwe interess, bil-kundizzjoni li ma jkunx illeġittimu, is-suġġett tad-dejta, min-naħa 

tiegħu, għandu d-dritt li jkollu l-kategoriji kollha tal-interessi kkunsidrati u mwieżna kontra 

dawk tal-kontrollur jew ta' parti terza, sakemm ikunu rilevanti fi ħdan il-kamp ta' 

applikazzjoni tad-Direttiva. 
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Applikazzjoni tat-test tal-ibbilanċjar 

 

Fl-interpretazzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 7(f), il-Grupp ta' Ħidma jimmira 

għal approċċ bilanċjat, li jassigura l-flessibbiltà neċessarja għall-kontrolluri tad-dejta 

f'sitwazzjonijiet fejn ma jkunx hemm impatt eċċessiv fuq is-suġġetti tad-dejta, filwaqt li fl-

istess ħin jipprovdi ċertezza tad-dritt u garanziji suffiċjenti lis-suġġetti tad-dejta li din id-

dispożizzjoni indefinita mhix se tintuża ħażin.  

 

Sabiex jitwettaq dan it-test tal-ibbilanċjar, l-ewwel huwa importanti li jiġu kkunsidrati n-

natura u s-sors tal-interessi leġittimi, u jekk l-ipproċessar ikunx meħtieġ sabiex jintlaħqu 

dawk l-interessi, fuq naħa, u l-impatt fuq is-suġġetti tad-dejta fuq in-naħa l-oħra. Din il-

valutazzjoni inizjali għandha tikkunsidra l-miżuri, bħat-trasparenza jew il-ġbir limitat ta' dejta 

li l-kontrollur ikollu l-ħsieb li jadotta sabiex jikkonforma mad-Direttiva. 

 

Wara li ż-żewġ naħat ikunu analizzati u mwieżna kontra xulxin, jista' jiġi stabbilit "bilanċ" 

provviżorju: tista' tinstilet konklużjoni preliminari dwar jekk l-interessi leġittimi tal-kontrollur 

jiġux qabel id-drittijiet u l-interessi tas-suġġetti tad-dejta. Madankollu jista' jkun hemm 

każijiet fejn ir-riżultat tat-test tal-ibbilanċjar ma jkunx ċar, u jkun hemm dubju dwar jekk l-

interess leġittimu tal-kontrollur (jew tal-parti terza) jiġix qabel u jekk l-ipproċessar jistax jiġi 

bbażat fuq l-Artikolu 7(f).  

 

Għal din ir-raġuni, huwa importanti li titwettaq valutazzjoni ulterjuri fl-eżerċizzju tal-

ibbilanċjar. F'din il-fażi, il-kontrollur jista' jikkunsidra jekk jintroduċix miżuri addizzjonali, li 

jmorru lil hinn mill-konformità ma' dispożizzjonijiet orizzontali oħra tad-Direttiva, biex 

jipproteġu lis-suġġetti tad-dejta. Miżuri addizzjonali jistgħu jinkludu, pereżempju, il-

provvediment ta' mekkaniżmu li jaħdem b'mod faċli u aċċessibbli sabiex tkun assigurata l-

possibbiltà mhux kondizzjonali ta' esklużjoni fakultattiva mill-ipproċessar għas-suġġetti tad-

dejta.  

  

Fatturi prinċipali li għandhom jiġu kkunsidrati meta jiġi applikat it-test tal-ibbilanċjar 

 

Fuq il-bażi ta' dan ta' hawn fuq, fatturi utli li għandhom jiġu kkunsidrati meta jitwettaq it-test 

tal-ibbilanċjar jinkludu: 

 

 in-natura u s-sors tal-interess leġittimu, inkluż: 

 

- jekk l-ipproċessar tad-dejta jkunx meħtieġ għall-eżerċizzju ta' dritt fundamentali, jew 

- huwiex fl-interess pubbliku jew jibbenefika minn rikonoxximent soċjali, kulturali 

jew legali/regolatorju fil-komunità kkonċernata; 

 

 l-impatt fuq is-suġġetti tad-dejta, inkluż:  

 

- in-natura tad-dejta, bħal jekk l-ipproċessar jinvolvix dejta li tista' titqies bħala 

sensittiva jew li nkisbet minn sorsi pubblikament disponibbli; 

- il-mod kif tiġi pproċessata d-dejta, inkluż jekk id-dejta tiġix żvelata b'mod pubbliku 

jew issir disponibbli għal numru kbir ta' persuni, jew jekk ammonti kbar ta' dejta 

personali jiġux ipproċessati jew kombinati ma' dejta oħra (pereżempju fil-każ ta' 

profilar, għal skopijiet kummerċjali, ta' infurzar tal-liġi jew oħrajn); 

- l-aspettattivi raġonevoli tas-suġġett tad-dejta, speċjalment fir-rigward tal-użu u l-

iżvelar tad-dejta fil-kuntest rilevanti; 
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- l-istatus tal-kontrollur tad-dejta u tas-suġġett tad-dejta, inkluż il-bilanċ tal-poter bejn 

is-suġġett tad-dejta u l-kontrollur tad-dejta, jew jekk is-suġġett tad-dejta huwiex 

minorenni jew jappartjenix għal segment aktar vulnerabbli tal-popolazzjoni. 

 

 salvagwardji addizzjonali biex jipprevjenu impatt eċċessiv fuq is-suġġetti tad-dejta, 

fosthom: 

 

- minimizzazzjoni tad-dejta (pereżempjy limitazzjonijiet stretti fuq il-ġbir tad-dejta, 

jew it-tħassir immedjat tad-dejta wara l-użu); 

- miżuri tekniċi u organizzattivi sabiex jassiguraw li d-dejta ma tkunx tista' tintuża 

sabiex jittieħdu deċiżjonijiet jew azzjonijiet oħra fir-rigward ta' individwi 

("separazzjoni funzjonali"); 

- użu estensiv ta' tekniki ta' akronimizzazzjoni, aggregazzjoni tad-dejta, teknoloġiji li 

jżidu l-privatezza, privatezza fid-disinn, valutazzjonijiet tal-impatt fuq il-privatezza u 

l-protezzjoni tad-dejta; 

- żieda fit-trasparenza, dritt ġenerali u mhux kondizzjonat ta' esklużjoni fakultattiva, 

portabilità tad-dejta u miżuri relatati sabiex jagħtu s-setgħa lis-suġġetti tad-dejta. 

 

Responsabbiltà, trasparenza, id-dritt ta' oġġezzjoni u lil hinn 

 

B'rabta ma' dawn is-salvagwardji - u l-valutazzjoni ġenerali tal-bilanċ - tliet kwistjonijiet 

ħafna drabi għandhom rwol kruċjali fil-kuntest tal-Artikolu 7(f) u għalhekk jeħtieġu 

attenzjoni speċjali: 

 

- l-eżistenza ta' xi ħtieġa u ħtieġa possibbli għal miżuri addizzjonali sabiex iżidu t-

trasparenza u r-responsabbiltà; 

- id-dritt tas-suġġett tad-dejta li joġġezzjona għall-ipproċessar, u lil hinn mill-oġġezzjoni, 

id-disponibbiltà ta' esklużjoni fakultattiva mingħajr il-ħtieġa ta' ġustifikazzjoni; 

- l-għoti tas-setgħa lis-suġġetti tad-dejta: il-portabilità tad-dejta u d-disponibbiltà ta' 

mekkaniżmi funzjonali għas-suġġett tad-dejta sabiex jaċċessa, jimmodifika, iħassar, 

jittrasferixxi, jew inkella jipproċessa aktar (jew iħalli partijiet terzi jipproċessaw aktar) id-

dejta proprja tiegħu. 

 

IV. 2.  Rakkomandazzjonijiet 

 

It-test attwali tal-Artikolu 7(f) tad-Direttiva huwa miftuħ. Din il-formulazzjoni flessibbli tħalli 

wisq lok għall-interpretazzjoni u xi drabi - kif uriet l-esperjenza - wasslet għal nuqqas ta' 

previdibbiltà u nuqqas ta' ċertezza tad-drit. Madankollu, jekk jintuża fil-kuntest korrett, u bl-

applikazzjoni tal-kriterji xierqa, kif stabbilit f'din l-Opinjoni, l-Artikolu 7(f) għandu rwol 

essenzjali x'jaqdi bħala bażi ġuridika għall-ipproċessar leġittimu tad-dejta. 

 

Il-Grupp ta' Ħidma għalhekk jappoġġa l-approċċ kurrenti fl-Artikolu 6 tar-Regolament 

propost, li jżomm il-bilanċ tal-interessi bħala bażi ġuridika separata. Aktar gwida madankollu 

tkun apprezzata biex tassigura applikazzjoni adegwata tat-test tal-ibbilanċjar. 

 

Kamp ta' applikazzjoni u mezzi għal aktar speċifikazzjoni 

 

Rekwiżit essenzjali huwa li d-dispożizzjoni tibqa' suffiċjentement flessibbli, u li tirrifletti 

kemm il-perspettivi tal-kontrollur tad-dejta u s-suġġett tad-dejta, kif ukoll in-natura dinamika 
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tal-kuntesti rilevanti. Għal din ir-raġuni, il-Grupp ta' Ħidma huwa tal-opinjoni li l-

provvediment - fit-test tar-Regolament propost jew f'atti delegati - għal listi dettaljati u 

eżawrjenti ta' sitwazzjonijiet li fihom interess jiġi kwalifikat de facto bħala leġittimu mhuwiex 

rakkomandabbli. Bl-istess mod il-Grupp ta' Ħidma jkun ukoll kontra d-definizzjoni ta' każijiet 

fejn l-interess jew id-dritt ta' waħda mill-partijiet għandu bħala prinċipju jew bħala 

presuppożizzjoni jiġi qabel l-interess jew id-dritt tal-parti l-oħra, sempliċement minħabba n-

natura ta' dak l-interess jew id-dritt, jew minħabba li jkunu ttieħdu ċerti miżuri protettivi, 

pereżempju, id-dejta tkun sempliċement ġiet assenjata psewdonimu. Dan jirriskja li jkun 

kemm ta' żgwida kif ukoll preskrittiv iżżejjed. 

 

Minflok isiru ġudizzji definittivi dwar il-merti tad-drittijiet u l-interessi differenti, il-Grupp ta' 

Ħidma jinsisti fuq ir-rwol kruċjali tat-test tal-ibbilanċjar fil-valutazzjoni tal-Artikolu 7(f). 

Hemm bżonn li tinżamm il-flessibbiltà tat-test, iżda l-mod kif titwettaq irid isir aktar effettiv 

fil-prattika u jippermetti konformità aktar effettiva. Dan għandu jittraduċi ruħu f'obbligu 

miżjud ta' responsabbiltà għall-kontrolluri tad-dejta, fejn il-kontrollur iġorr ir-responsabbiltà 

biex juri li l-interess tiegħu ma jkunx megħlub mill-interessi u d-drittijiet tas-suġġett tad-

dejta. 

 

Gwida u responsabbiltà 

 

Sabiex jintlaħaq dan, il-Grupp ta' Ħidma jirrakkomanda li fir-Regolament propost tiġi 

pprovduta gwida, kif ġej: 

 

1) Ikun utli li fi premessa tiġi identifikata u pprovduta lista mhux eżawrjenti ta' fatturi 

prinċipali li għandhom jiġu kkunsidrati fl-applikazzjoni tat-test tal-ibbilanċjar, bħan-

natura u s-sors tal-interess leġittimu, l-impatt fuq is-suġġetti tad-dejta, u s-salvagwardji 

addizzjonali li jistgħu jiġu applikati mill-kontrollur biex jimpedixxi kull impatt eċċessiv 

tal-ipproċessar fuq is-suġġetti tad-dejta. Dawn is-salvagwardji jistgħu jinkludu, fost 

affarijiet oħra, 

 is-separazzjoni funzjonali tad-dejta, l-użu xieraq ta' tekniki ta' anonimizzazzjoni, 

kodifikazzjoni u miżuri tekniċi u organizzattivi oħra sabiex jillimitaw ir-riskji 

potenzjali għas-suġġetti tad-dejta; 

 iżda wkoll miżuri sabiex jassiguraw trasparenza u għażla akbar għas-suġġetti tad-

dejta, bħal, fejn ikun xieraq, il-possibbiltà għal opportunità mhux kondizzjonali ta' 

esklużjoni fakultattiva mill-ipproċessar, bla ħlas u b'mod li tista' tintalab faċilment u 

b'mod effettiv. 

 

2) Il-Grupp ta' Ħidma jappoġġa wkoll aktar kjarifika fir-Regolament propost dwar kif il-

kontrollur jista' juri
111

 responsabbiltà akbar. 

 

Il-bidla fil-kundizzjonijiet għas-suġġetti tad-dejta sabiex jeżerċitaw id-dritt ta' oġġezzjoni 

kif previst fl-Artikolu 19 tar-Regolament propost diġà hija element importanti tar-

responsabbiltà. Jekk is-suġġett tad-dejta joġġezzjona għall-ipproċessar tad-dejta tiegħu 

skont l-Artikolu 7(f), fir-Regolament propost huwa l-kontrollur tad-dejta li jrid juri li l-

interess tiegħu jiġi qabel. Dan il-qlib tal-oneru tal-provi huwa appoġġat bis-sħiħ mill-

Grupp ta' Ħidma billi jikkontribwixxi għal obbligu miżjud ta' responsabbiltà. 

                                                 
111

 Tali turija trid tibqa' raġonevoli u tiffoka fuq ir-riżultat minflok fuq il-proċess amministrattiv. 
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Jekk il-kontrollur tad-dejta ma jirnexxilux juri lis-suġġett tad-dejta f'każ speċifiku li l-

interess tiegħu jirbaħ, dan jista' jkollu wkoll konsegwenzi aktar wiesgħa fuq l-ipproċessar 

sħiħ, mhux biss fir-rigward tas-suġġett tad-dejta li jkun għamel l-oġġezzjoni. Minħabba 

f'hekk, il-kontrollur jista' jqajjem dubji dwar jew jiddeċiedi li jerġa' jorganizza l-

ipproċessar, meta jkun xieraq għall-benefiċċju mhux biss tas-suġġett tad-dejta speċifiku 

iżda wkoll għall-benefiċċju tas-suġġetti tad-dejta l-oħra kollha li jistgħu jkunu 

f'sitwazzjoni simili.
112

  

 

Dan ir-rekwiżit huwa neċessarju iżda mhuwiex suffiċjenti. Sabiex tiġi assigurata l-

protezzjoni mill-bidu, u sabiex jiġi evitat il-ħrib mill-qlib tal-oneru tal-provi
113

, huwa 

importanti li jittieħdu passi qabel ma jibda l-ipproċessar, u mhux biss waqt il-proċeduri ta' 

"oġġezzjoni" ex post.  

 

Għalhekk huwa propost li, fl-ewwel stadju ta' kull attività ta' pproċessar, il-kontrollur tad-

dejta jieħu diversi passi. L-ewwel żewġ passi jistgħu jiġu elenkati fi premessa tar-

Regolament propost u t-tielet wieħed f'dispożizzjoni speċifika:  

 

 Iwettaq valutazzjoni
114

, li għandha tinkludi l-istadji differenti tal-analiżi żviluppata 

f'din l-Opinjoni u miġbura fil-qosor fl-Anness 1. Il-kontrollur ikun irid jidentifika 

b'mod espliċitu l-interess(i) prevalenti involut(i), u għaliex dawn jiġu qabel l-interessi 

tas-suġġetti tad-dejta. Tali valutazzjoni minn qabel ma għandhiex tkun ta' piż eċċessiv, 

u għandha tibqa' skalabbli: tista' tkun limitata għal kriterji essenzjali jekk l-impatt tal-

ipproċessar fuq is-suġġetti tad-dejta prima facie jkun insinifikanti, filwaqt li mill-

                                                 
112 Minbarra l-qlib tal-oneru tal-provi, il-Grupp ta' Ħidma jappoġġa wkoll li r-Regolament propost ma jibqax 

jeħtieġ li oġġezzjoni ssir għal "raġunijiet gravi u leġittimi dwar [is-sitwazzjoni partikolari' [tas-suġġett tad-dejta]. 

Minflok, skont ir-Regolament propost, ir-referenza għal kull raġuni leġittima (mhux neċessarjament "urġenti") 

relatata mas-sitwazzjoni partikolari tas-suġġett tad-dejta tkun suffiċjenti. Fil-fatt, opzjoni oħra, li kienet proposta 

fir-Rapport Finali tal-Kumitat LIBE hija wkoll li jitneħħa r-rekwiżit li l-oġġezzjoni trid tkun relatata mas-

sitwazzjoni partikolari tas-suġġett tad-dejta. Il-Grupp ta' Ħidma jappoġġa dan l-approċċ fis-sens li jirrakkomanda 

li s-suġġetti tad-dejta jkunu jistgħu jieħdu vantaġġ minn waħda jew miż-żewġ opportunitajiet, kif ikun xieraq, 

jiġifieri, jew joġġezzjonaw abbażi tas-sitwazzjoni partikolari tagħhom, jew b'kamp ta' applikazzjoni aktar 

ġenerali, u f'dan il-każ tal-aħħar mingħajr ma jkunu meħtieġa jipprovdu l-ebda ġustifikazzjoni speċifika. F'dak 

is-sens ara l-Emenda 114 għall-Artikolu 19(1) tar-Regolament propost fir-Rapport Finali tal-Kumitat LIBE. 
113

 Il-kontrolluri tad-dejta, pereżempju, jista' jkollhom it-tentazzjoni li jevitaw it-turija każ b'każ li l-interess 

tagħhom jirbaħ, billi jużaw forom standard ta' ġustifikazzjoni, jew jistgħu jagħmlu l-eżerċizzju tad-dritt ta' 

oġġezzjoni diffiċli mod ieħor. 
114

 Din il-valutazzjoni, kif sostnut aktar qabel fin-nota 84 f'qiegħ il-paġna, ma għandhiex tiġi mħawda ma' 

valutazzjoni komprensiva tal-impatt fuq il-privatezza u l-protezzjoni tad-dejta. Fil-preżent, ma hemm l-ebda 

gwida komprensiva dwar il-valutazzjonijiet tal-impatt fuq livell Ewropew, għalkemm f'xi oqsma, jiġifieri għall-

RFID u l-kejl intelliġenti, saru numru ta' sforzi apprezzati biex jiġu definiti metodoloġija/qafas (u/jew mudell) 

speċifiċi għas-settur li jistgħu japplikaw madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Ara l-"Proposta tal-Industrija għal 

Qafas ta' Valutazzjoni tal-Impatt dwar il-Protezzjoni tad-Dejta u l-Privatezza għal Applikazzjonijiet RFID" u l-

"Mudell ta' Valutazzjoni tal-Impatt fuq il-Protezzjoni tad-Dejta għas-Sistemi ta' Grilja Intelliġenti u ta' Metraġġ 

Intelliġenti" ippreparat mill-Grupp ta' Esperti 2 tat-Task Force tal-Kummissjoni dwar il-Grilji Intelliġenti. Il-

Grupp ta' Ħidma ħareġ opinjonijiet ripetuti fir-rigward ta' dawn iż-żewġ metodoloġiji. 

Barra minn hekk, kien hemm xi inizjattivi biex tiġi definita metodoloġija ġenerika għall-valutazzjoni tal-impatt 

fuq il-protezzjoni tad-dejta, li minnhom jistgħu jibbenefikaw l-isforzi "speċifiċi għall-qasam". Ara, pereżempju, 

il-Proġett PIAF (Qafas ta' Valutazzjoni tal-Impatt fuq il-Privatezza għad-drittijiet tal-protezzjoni tad-dejta u l-

privatezza): http://www.piafproject.eu/.  

Barra minn hekk, għal gwida f'livell nazzjonali, ara, pereżempju, il-metodoloġija tas-CNIL: 

http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/en/CNIL-ManagingPrivacyRisks-Methodology.pdf  

u l-Manwal tal-ICO dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt fuq il-Privatezza fis-sit elettroniku  

http://ico.org.uk/pia_handbook_html_v2/files/PIAhandbookV2.pdf. 

http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/en/CNIL-ManagingPrivacyRisks-Methodology.pdf
http://ico.org.uk/pia_handbook_html_v2/files/PIAhandbookV2.pdf
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banda l-oħra għandha titwettaq b'mod aktar eżawrjenti jekk il-bilanċ ikun diffiċli biex 

jinkiseb u pereżempju jkun jeħtieġ l-adozzjoni ta' diversi salvagwardji addizzjonali. 

Fejn ikun xieraq - jiġifieri meta operazzjoni ta' pproċessar tippreżenta riskji speċifiċi 

għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-dejta - għandha titwettaq valutazzjoni 

aktar komprensiva tal-impatt fuq il-privatezza u l-protezzjoni tad-dejta (skont l-

Artikolu 33 tar-Regolament propost), li tagħha l-valutazzjoni skont l-Artikolu 7(f) 

tista' ssir parti importanti. 

 

 Jiddokumenta din il-valutazzjoni. Daqs kemm hija skalabbli dwar id-dettall li bih trid 

titwettaq il-valutazzjoni, l-ammont tad-dokumentazzjoni għandu jkun ukoll skalabbli. 

Madankollu, xi dokumentazzjoni bażika għandha tkun disponibbli fil-każijiet kollha 

ħlief dawk l-aktar trivjali, indipendentement mill-apprezzament tal-impatt tal-

ipproċessar fuq l-individwu. Huwa fuq il-bażi ta' tali dokumentazzjoni li l-valutazzjoni 

tal-kontrollur tista' tiġi evalwata aktar u possibbilment ikkontestata; 

 

 Jagħti trasparenza u viżibilità għal din l-informazzjoni lis-suġġetti tad-dejta u partijiet 

interessati oħra. Għandha tiġi assigurata t-trasparenza kemm lejn is-suġġetti tad-dejta 

kif ukoll lejn l-awtoritajiet għall-protezzjoni tad-dejta, u meta jkun xieraq, lejn il-

pubbliku b'mod ġenerali. Rigward is-suġġetti tad-dejta, il-Grupp ta' Ħidma jirreferi 

għall-Abbozz ta' Rapport tal-Kumitat LIBE
115

, li sostna li l-kontrollur għandu jinforma 

lis-suġġett tad-dejta dwar ir-raġunijiet għaliex huwa jemmen li l-interessi tiegħu ma 

jkunux megħluba mill-interessi jew id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-suġġett 

tad-dejta. Fl-opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma, tali informazzjoni għandha tingħata lis-

suġġetti tad-dejta flimkien mal-informazzjoni li l-kontrollur irid jipprovdi skont l-

Artikolu 10 u 11 tar-Regolament preżenti (l-Artikolu 11 tar-Regolament propost). Dan 

jippermetti oġġezzjoni possibbli mis-suġġett tad-dejta f'fażi sussegwenti, u 

ġustifikazzjoni addizzjonali fuq bażi ta' każ b'każ mill-kontrollur, tal-interessi 

prevalenti. Barra minn hekk, meta tintalab, id-dokumentazzjoni li fuqha l-kontrollur 

ikun ibbaża l-valutazzjoni tiegħu għandha ssir disponibbli għall-awtoritajiet tal-

protezzjoni tad-dejta, sabiex tippermetti verifika u infurzar possibbli fejn ikun 

rilevanti. 

 

Il-Grupp ta' Ħidma jappoġġa li dawn it-tliet passi jiġu inklużi b'mod espliċitu fir-Regolament 

propost kif stabbilit hawn fuq. Dan jirrikonoxxi r-rwol speċifiku tal-bażijiet ġuridiċi fil-

valutazzjoni tal-leġittimità, u jikkjarifika l-importanza tat-test tal-ibbilanċjar fi ħdan il-kuntest 

aktar wiesa' tal-miżuri ta' responsabbiltà u l-valutazzjonijiet tal-impatt fil-qafas ġuridiku ġdid 

propost. 

 

Il-Grupp ta' Ħidma jħoss li huwa rakkomandabbli wkoll li l-EDPB jiġi fdat bil-kompitu li 

jipprovdi aktar gwida fejn tkun meħtieġa abbażi ta' dan il-qafas. Dan l-approċċ jippermetti 

kemm ċarezza suffiċjenti fit-test kif ukoll flessibbiltà suffiċjenti fl-implimentazzjoni tiegħu. 

                                                 
115

 Abbozz ta' Rapport dwar il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-

protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-dejta 

(Regolament dwar il-Protezzjoni ta' Dejta Ġenerali), (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD)) 
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Anness 1. Gwida ta' malajr dwar kif jitwettaq it-test tal-ibbilanċjar tal-Artikolu 7(f) 

 

Pass 1: Valutazzjoni ta' liema bażi ġuridika tista' potenzjalment tapplika skont l-

Artikolu 7(a)-(f)  

 

L-ipproċessar jista' jiġi implimentat biss jekk tapplika waħda jew aktar mis-sitt bażijiet - (a) sa 

(f) - tal-Artikolu 7 (jistgħu jintużaw bażijiet differenti fi stadji differenti tal-istess attività ta' 

pproċessar). Jekk prima facie jidher li l-Artikolu 7(f) jista' jkun xieraq bħala bażi ġuridika, 

għaddi għall-Pass 2.  

 

Ħjilijiet ta' malajr:  

- L-Artikolu 7(a) japplika biss jekk ikun ingħata kunsens liberu, infurmat, speċifiku u ċar; il-fatt 

li individwu ma jkunx oġġezzjona għal ipproċessar skont l-Artikolu 14 ma għandux jiġi 

mħawwad ma' kunsens skont l-Artikolu 7(a) - madankollu, mekkaniżmu faċli biex wieħed 

joġġezzjona għal ipproċessar jista' jitqies bħala salvagwardja importanti skont l-Artikolu 7(f); 

- L-Artikolu 7(b) ikopri pproċessar li jkun meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-kuntratt; is-

sempliċi fatt li l-ipproċessar tad-dejta jkun relatat mal-kuntratt, jew previst xi mkien ieħor fit-

termini u l-kundizzjonijiet tal-kuntratt mhux neċessarjament ifisser li tapplika din il-bażi; fejn 

ikun xieraq, ikkunsidra l-Artikolu 7(f) bħala alternattiva; 

- L-Artikolu 7(c) jindirizza biss obbligi ġuridiċi ċari u speċifiċi skont il-liġijiet tal-UE jew ta' Stat 

Membru; f'każ ta' linji gwida mhux vinkolanti (pereżempju minn aġenziji regolatorji), jew 

obbligi ġuridiċi barranija, ikkunsidra l-Artikolu 7(f) bħala alternattiva.  

 

Pass 2: Kwalifika ta' interess bħala "leġittimu" jew "illeġittimu" 

 

Sabiex jitqies bħala leġittimu, interess irid jissodisfa b'mod kumulattiv il-kundizzjonijiet li 

ġejjin: 

- ikun skont il-liġi (jiġifieri skont il-liġi tal-UE u nazzjonali);  

- ikun artikolat b'mod suffiċjentement ċar biex jippermetti li jsir it-test tal-ibbilanċjar kontra l-

interessi u d-drittijiet fundamentali tas-suġġett tad-dejta (jiġifieri jkun suffiċjentement konkret); 

- jirrappreżenta interess reali u preżenti (jiġifieri ma jkunx spekulattiv). 

 

Pass 3: Determinazzjoni ta' jekk l-ipproċessar ikunx meħtieġ sabiex jintlaħaq l-interess 

segwit 

 

Biex tissodisfa dan ir-rekwiżit, ikkunsidra jekk hemmx mezzi inqas invażivi sabiex jintlaħaq l-

għan identifikat tal-ipproċessar u jaqdu l-interess leġittimu tal-kontrollur tad-dejta. 

 

Pass 4: Stabbiliment ta' bilanċ provviżorju billi jiġi valutat jekk l-interess tal-kontrollur 

tad-dejta jkunx megħlub mid-drittijiet fundamentali jew l-interessi tas-suġġetti tad-dejta 

 

- Ikkunsidra n-natura tal-interessi tal-kontrollur (dritt fundamentali, tip ieħor ta' interess, interess 

pubbliku); 

- Evalwa l-preġudizzju possibbli mġarrab mill-kontrollur, minn partijiet terzi jew il-komunità 

aktar ġenerali jekk ma jseħħx l-ipproċessar tad-dejta; 

- Ikkunsidra n-natura tad-dejta (sensittiva f'sens strett jew aktar wiesa'?); 

- Ikkunsidra l-istatus tas-suġġett tad-dejta (minuri, impjegat, eċċ.) u tal-kontrollur (pereżempju 

jekk organizzazzjoni kummerċjali jkollhiex pożizzjoni dominanti fis-suq); 
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- Ikkunsidra l-mod kif tiġi pproċessata d-dejta (skala kbira, estrazzjoni ta' dejta, profilar, żvelar 

lil numru kbir ta' persuni jew pubblikazzjoni); 

- Identifika d-drittijiet fundamentali u/jew l-interessi tas-suġġett tad-dejta li jistgħu jiġu 

affettwati; 

- Ikkunsidra l-aspettattivi raġonevoli tas-suġġetti tad-dejta; 

- Evalwa l-impatti fuq is-suġġett tad-dejta u qabbilhom mal-benefiċċju mistenni mill-ipproċessar 

mill-kontrollur tad-dejta. 

 

Ħjiel ta' malajr: Ikkunsidra l-effett tal-ipproċessar attwali fuq individwi partikolari – tarax dan 

bħala eżerċizzju astratt jew ipotetiku.  

 

Pass 5: Stabbiliment ta' bilanċ finali billi jiġu kkunsidrati salvagwardji addizzjonali 

 

Identifika u implimenta salvagwardji addizzjonali xierqa li jirriżultaw mid-dmir ta' kura u 

diliġenza bħal: 

- minimizzazzjoni tad-dejta (pereżempju limitazzjonijiet stretti fuq il-ġbir tad-dejta, jew tħassir 

immedjat tad-dejta wara l-użu) 

- miżuri tekniċi u organizzattivi sabiex jassiguraw li d-dejta ma tkunx tista' tintuża sabiex 

jittieħdu deċiżjonijiet jew azzjonijiet oħra fir-rigward tal-individwi ("separazzjoni funzjonali") 

 - użu wiesa' ta' tekniki ta' anonimizzazzjoni, aggregazzjoni tad-dejta, teknoloġiji li jżidu l-

privatezza, privatezza fid-disinn, valutazzjonijiet tal-impatt fuq il-privatezza u l-protezzjoni 

tad-dejta; 

- żieda fit-trasparenza, dritt ġenerali u mhux kondizzjonat ta' oġġezzjoni (esklużjoni 

fakultattiva), portabilità tad-dejta u miżuri relatati sabiex jagħtu s-setgħa lis-suġġetti tad-dejta. 

 

Ħjiel ta' malajr: L-użu ta' teknoloġiji u approċċi li jżidu l-privatezza jista' jgħin sabiex ixaqleb 

il-bilanċ favur il-kontrollur tad-dejta u jipproteġi wkoll lill-individwi. 

 

Pass 6: Turija tal-konformità u assigurazzjoni tat-trasparenza 

 

- Fassal pjan ta' azzjoni tal-Passi 1 sa 5 biex tiġġustifika l-ipproċessar qabel it-tnedija tiegħu. 

- Informa lis-suġġetti tad-dejta bir-raġunijiet għaliex taħseb li l-bilanċ ixaqleb favur il-

kontrollur. 

- Żomm dokumentazzjoni disponibbli għall-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-dejta.  

 

Ħjiel ta' malajr: Dan il-pass huwa skalabbli: id-dettalji tal-valutazzjoni u d-dokumentazzjoni 

għandhom jiġu adattati skont in-natura u l-kuntest tal-ipproċessar. Dawn il-miżuri se jkunu 

aktar estensivi meta jiġi pproċessat ammont kbir ta' informazzjoni dwar ħafna persuni, b'mod li 

jista' jkollu impatt sinifikanti fuqhom. Valutazzjoni komprensiva tal-impatt fuq il-privatezza u 

l-protezzjoni tad-dejta (skont l-Artikolu 33 tar-Regolament propost) tkun neċessarja biss meta 

operazzjoni ta' pproċessar tippreżenta riskji speċifiċi għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti 

tad-dejta. F'dawn il-każijiet, il-valutazzjoni skont l-Artikolu 7(f) tista' ssir parti ewlenija minn 

din il-valutazzjoni tal-impatt aktar wiesgħa. 

 

Pass 7: X'jiġri jekk is-suġġett tad-dejta jeżerċita d-dritt tiegħu li joġġezzjona? 

 

- Fejn ikun disponibbli biss dritt kwalifikat ta' esklużjoni fakultattiva bħala salvagwardja (dan 

huwa meħtieġ espliċitament skont l-Artikolu 14(a) bħala salvagwardja minima): f'każ li s-

suġġett tad-dejta joġġezzjona għall-ipproċessar, għandu jiġi assigurat li jkun hemm fis-seħħ 
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mekkaniżmu xieraq u faċli għall-utent sabiex jerġa' jiġi valutat il-bilanċ fir-rigward tal-

individwu kkonċernat u jitwaqqaf l-ipproċessar tad-dejta tiegħu jekk il-valutazzjoni mill-ġdid 

turi li l-interessi tiegħu jiġu qabel. 

- Meta jkun ipprovdut dritt mhux kondizzjonat ta' esklużjoni fakultattiva bħala salvagwardja 

addizzjonali (jew minħabba li dan ikun meħtieġ b'mod espliċitu skont l-Artikolu 14(b) jew 

inkella għaliex dan ikun meqjus bħala salvagwardja addizzjonali neċessarja jew utli): f'każ li 

s-suġġett tad-dejta joġġezzjona għall-ipproċessar, għandu jkun assigurat li din l-għażla tiġi 

rrispettata, mingħajr il-ħtieġa li jittieħed l-ebda pass jew valutazzjoni ulterjuri.
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Anness 2. Eżempji prattiċi biex jillustraw l-applikazzjoni tat-test tal-ibbilanċjar tal-

Artikolu 7(f) 

 

Dan l-Anness jipprovdi eżempji fir-rigward ta' xi wħud mill-aktar kuntesti komuni li fihom 

tista' tqum il-kwistjoni tal-interess leġittimu fis-sens tal-Artikolu 7(f). Fil-biċċa l-kbira tal-

każijiet, ġbarna flimkien żewġ eżempji jew aktar relatati li tajjeb li jitqabblu taħt intestatura 

unika. Ħafna mill-eżempji huma bbażati fuq każijiet attwali, jew elementi ta' każijiet attwali 

mmaniġġjati mill-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-dejta fl-Istati Membri differenti. 

Madankollu, xi drabi bdilna l-fatti sa ċertu punt biex nillustraw aħjar kif għandu jitwettaq it-

test tal-ibbilanċjar. 

 

L-eżempji huma inklużi sabiex jintwera l-proċess tal-ħsieb - il-metodu li għandu jintuża 

sabiex jitwettaq it-test tal-ibbilanċjar b'ħafna fatturi. Fi kliem ieħor, l-eżempji mhumiex intiżi 

sabiex jipprovdu valutazzjoni konklussiva tal-każijiet deskritti. Fil-fatt, f'ħafna każijiet, billi 

jinbidlu l-fatti tal-każ b'xi mod (pereżempju, kieku l-kontrollur kellu jadotta salvagwardji 

addizzjonali bħal anonimizzazzjoni aktar kompleta, miżuri aħjar tas-sigurtà, u aktar 

trasparenza u aktar għażla ġenwina għas-suġġetti tad-dejta), ir-riżultat tat-test tal-ibbilanċjar 

jista' jinbidel.
116

  

 

Dan għandu jinkoraġġixxi lill-kontrolluri sabiex jikkonformaw aħjar mad-dispożizzjonijiet 

orizzontali kollha tad-Direttiva u joffru protezzjoni addizzjonali fejn ikun rilevanti abbażi ta' 

privatezza u protezzjoni tad-dejta fid-disinn. Aktar ma tkun kbira l-attenzjoni li l-kontrolluri 

jieħdu biex jipproteġu d-dejta personali b'mod ġenerali, aktar huwa probabbli li se jissodisfaw 

it-test tal-ibbilanċjar. 

 

Eżerċizzju tad-dritt għal-libertà ta' espressjoni jew informazzjoni
117

, inkluż fil-midja u fl-

arti 

 

Eżempju 1: NGO terġa' tippubblika l-ispejjeż tal-Membri Parlamentari 

 

Awtorità pubblika tippubblika - skont obbligu ġuridiku (l-Artikolu 7(c)) - l-ispejjeż tal-

membri parlamentari; NGO għat-trasparenza, min-naħa tagħha, tanalizza u terġa' tippubblika 

d-dejta f'verżjoni annotata preċiża, proporzjonata, iżda aktar informattiva, li tikkontribwixxi 

għal aktar trasparenza u responsabbiltà. 

 

Jekk wieħed jassumi li l-NGO twettaq il-pubblikazzjoni mill-ġdid u l-annotazzjoni b'mod 

preċiż u proporzjonat, tadotta salvagwardji xierqa, u b'mod aktar ġenerali, tirrispetta d-

drittijiet tal-individwi kkonċernati, hija għandha tkun tista' tuża l-Artikolu 7(f) bħala bażi 

ġuridika għall-ipproċessar. Fatturi bħan-natura tal-interess leġittimu (dritt fundamentali għal-

libertà ta' espressjoni jew informazzjoni), l-interess tal-pubbliku fit-trasparenza u r-

responsabbiltà, u l-fatt li d-dejta tkun diġà ġiet ippubblikata u tirrigwarda dejta personali 
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L-applikazzjoni korretta tal-Artikolu 7(f) tista' tqajjem kwistjonijiet kumplessi ta' valutazzjoni, u sabiex tiġi 

ggwidata l-valutazzjoni, il-leġiżlazzjoni speċifika, il-każistika, il-ġurisprudenza, il-linji gwida, kif ukoll il-

kodiċijiet tal-kondotta u standards formali u inqas formali oħra kollha jista' jkollhom rwol importanti. 
117

 Rigward il-libertà ta' espressjoni jew informazzjoni, ara l-paġna 34 tal-Opinjoni. Meta jiġu valutati dawn l-

eżempji trid tiġi kkunsidrata wkoll kull deroga rilevanti skont il-liġi nazzjonali għall-ipproċessar għal skopijiet 

ta' ġurnaliżmu skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva. 
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(relattivament inqas sensittiva) relatata mal-attivitajiet tal-individwi relevanti għall-eżerċizzju 

tal-funzjonijiet pubbliċi tagħhom
118

, kollha jxaqilbu favur il-leġittimità tal-ipproċessar. Il-fatt 

li l-pubblikazzjoni inizjali kienet meħtieġa mil-liġi, u li l-individwi għalhekk għandhom 

jistennew li d-dejta tagħhom tiġi ppubblikata, jikkontribwixxi wkoll għall-valutazzjoni 

favorevoli. Fuq in-naħa l-oħra tal-bilanċ, l-impatt fuq l-individwu jista' jkun sinifikanti, 

pereżempju, minħabba l-iskrutinju pubbliku, l-integrità personali ta' xi individwi tista' tiġi 

ddubitata, u dan jista' jwassal, pereżempju, għat-telf ta' elezzjonijiet, jew f'xi każijiet għal 

investigazzjoni kriminali għal attivitajiet frodulenti. Meta jitqiesu flimkien, madankollu, il-

fatturi ta' hawn fuq juru li bħala bilanċ, l-interessi tal-kontrollur (u l-interessi tal-pubbliku li 

lilu tiġi żvelata d-dejta) jiġu qabel l-interessi tas-suġġetti tad-dejta. 

 

Eżempju 2: Kunsillier lokali jaħtar lil bintu bħala assistenta speċjali 

 

Ġurnalist jippubblika artiklu fattwalment korrett u riċerkat sewwa f'gazzetta onlajn lokali 

dwar kunsillier lokali li żvela li huwa kien attenda biss waħda mill-aħħar ħdax-il laqgħa 

laqgħa tal-kunsill u li ma kienx probabbli li jerġa' jiġi elett minħabba skandlu riċenti li kien 

jinvolvi l-ħatra ta' bintu ta' sbatax-il sena bħala assistenza speċjali. 

 

Hawnhekk tapplika analiżi simili għal tal-Eżempju 1. Rigward il-fatti, huwa fl-interess 

leġittimu tal-gazzetta inkwistjoni li tippubblika l-informazzjoni. Għalkemm ġiet żvelata dejta 

personali dwar il-kunsillier, id-dritt fundamentali għal-libertà ta' espressjoni u għall-

pubblikazzjoni tal-istorja fil-gazzetta mhuwiex megħlub mid-dritt għall-privatezza tal-

kunsillier. Dan minħabba li d-drittijiet għall-privatezza ta' figuri pubbliċi huma relattivament 

limitati fir-rigward tal-attivitajiet pubbliċi tagħhom u minħabba l-importanza speċjali tal-

libertà ta' espressjoni – speċjalment meta l-pubblikazzjoni ta' storja tkun fl-interess pubbliku. 

 

Eżempju 3: L-ewwel riżultati ta' tfittxija jkomplu juru reat kriminali minuri 

 

L-arkivju onlajn ta' gazzetta fih artiklu antik dwar individwu, li darba kien ċelebrità lokali, il-

kaptan ta' tim tal-futbol tad-dilettanti ta' raħal żgħir. L-individwu huwa identifikat b'ismu sħiħ, 

u l-istorja tirrigwarda l-involviment tiegħu fi proċediment kriminali relattivament minuri 

(imġiba fis-sakra u irresponsabbli). Ir-rekords kriminali tal-individwu issa huma nodfa u ma 

għadhomx juru r-reat tal-imgħoddi li għalih serva s-sentenza tiegħu diversi snin ilu. Dak li 

jdejjaq l-aktar lil dan il-bniedem huwa li meta tfittex ismu b'magni tat-tiftix onlajn komuni, il-

link għal din il-biċċa aħbar qadima hija fost l-ewwel riżultati dwaru. Minkejja t-talba tiegħu, 

il-gazzetta ma tridx tadotta miżuri tekniċi, li jillimitaw id-disponibbiltà aktar wiesgħa tal-

biċċa aħbarijiet relatata mas-suġġett tad-dejta. Pereżempju, il-gazzetta ma tridx tadotta miżuri 

tekniċi u organizzattivi li jkollhom l-għan - safejn tippermetti t-teknoloġija - li jillimitaw l-

aċċess għall-informazzjoni minn magni tat-tiftix esterni li jużaw isem il-persuna bħala 

kategorija tat-tiftix. 

 

Dan huwa każ ieħor biex juri l-kunflitt possibbli bejn il-libertà ta' espressjoni u l-privatezza. 

Huwa juri wkoll li f'xi każijiet, salvagwardji addizzjonali - bħall-assigurazzjoni li, għall-inqas 

fil-każ ta' oġġezzjoni ġustifikata skont l-Artikolu 14(a) tad-Direttiva, il-parti rilevanti tal-
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Ma jistax jiġi eskluż li xi spejjeż jistgħu jiżvelaw dejta aktar sensittiva, bħad-dejta dwar is-saħħa. Jekk dan 

ikun il-każ, dawn għandhom jitneħħew mis-sett tad-dejta qabel ma tiġi ppubblikata fl-ewwel lok. Hija prattika 

tajba li jittieħed "approċċ proattiv" u l-individwi jingħataw l-opportunità li jeżaminaw id-dejta tagħhom qabel ma 

tiġi ppubblikata u li jiġu infurmati b'mod ċar dwar il-possibbiltajiet u l-modalitajiet tal-pubblikazzjoni. 
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arkivji tal-gazzetta ma tibqax aktar aċċessibbli minn magni tat-tiftix esterni jew il-format użat 

sabiex tintwera l-informazzjoni ma jippermettix tiftix bl-isem - jista' jkollhom rwol 

fundamentali sabiex jinstab bilanċ xieraq bejn iż-żewġ drittijiet fundamentali kkonċernati. 

Dan huwa mingħajr preġudizzju għal kull miżura oħra li tista' tittieħed mill-magni tat-tiftix 

jew partijiet terzi oħra.
119

 

 

Kummerċjalizzazzjoni diretta konvenzjonali u forom oħra ta' kummerċjalizzazzjoni jew 

reklamar 

 

Eżempju 4: Ħanut tal-kompjuters jirreklama prodotti simili lill-klijenti 

 

Ħanut tal-kompjuters jikseb mingħand il-klijenti tiegħu d-dettalji ta' kuntatt tagħhom fil-

kuntest tal-bejgħ ta' prodott, u juża dawn id-dettalji ta' kuntatt sabiex jikkummerċjalizza 

permezz tal-posta regolari l-prodotti simili tiegħu. Il-ħanut ibigħ ukoll prodotti onlajn u 

jibgħat ittri elettroniċi promozzjonali meta tidħol linja ġdida ta' prodotti. Il-klijenti jiġu 

infurmati b'mod ċar dwar l-opportunità tagħhom li joġġezzjonaw, bla ħlas u b'mod faċli meta 

jinġabru d-dettalji ta' kuntatt tagħhom, u kull darba li jintbagħat messaġġ, f'każ li l-klijent ma 

jkunx oġġezzjona fil-bidu. 

 

It-trasparenza tal-ipproċessar, il-fatt li l-klijent jista' raġonevolment jistenna li jirċievi offerti 

għal prodotti simili bħala klijent tal-ħanut, u l-fatt li huwa għandu d-dritt li joġġezzjona jgħinu 

sabiex tissaħħaħ il-leġittimità tal-ipproċessar u jiġu salvagwardjati d-drittijiet tal-individwi. 

Fuq in-naħa l-oħra tal-bilanċ, jidher li ma hemm l-ebda impatt sproporzjonat fuq id-dritt tal-

individwu għall-privatezza (f'dan l-eżempju assumejna li ma jinħolqu l-ebda profili kumplessi 

mill-ħanut tal-kompjuters dwar il-klijenti tiegħu, pereżempju, billi tintuża analiżi dettaljata 

tad-dejta mill-click-stream). 

 

Eżempju 5: Spiżerija onlajn twettaq profilar estensiv 

 

Spiżerija onlajn twettaq kummerċjalizzazzjoni bbażata fuq il-mediċini u prodotti oħra li jkunu 

xtraw il-klijenti, inklużi prodotti miksuba b'riċetta tat-tabib. Hija tanalizza din l-informazzjoni 

– flimkien ma' informazzjoni demografika dwar il-klijenti – pereżempju, l-età u s-sess 

tagħhom – biex tibni profil tas-"saħħa u benesseri" ta' klijenti individwali. Tintuża wkoll dejta 

mill-click-stream, li tinġabar mhux biss dwar il-prodotti li jkunu xtraw il-klijenti iżda wkoll 

dwar prodotti u informazzjoni oħra li kienu qegħdin ifittxu fuq is-sit elettroniku. Il-profili tal-

klijenti jinkludu informazzjoni jew previżjonijiet li jissuġġerixxu li klijenta partikolari tkun 

tqila, tbati minn marda kronika partikolari, jew tkun interessata li tixtri supplimenti tad-dieta, 

kremi għall-ilqugħ jew għall-ismurija tal-ġilda mix-xemx jew prodotti oħra għall-kura tal-

ġilda f'ċertu żminijiet tas-sena. L-analisti tal-ispiżerija onlajn jużaw din l-informazzjoni biex 

joffru mediċini li ma għandhomx bżonn riċetta tat-tabib, supplimenti tas-saħħa u prodotti oħra 

lil individwi partikolari permezz tal-posta elettronika. F'dan il-każ l-ispiżerija ma tistax 

tibbaża fuq l-interessi leġittimi tagħha meta toħloq u tuża l-profili tal-klijenti għall-

kummerċjalizzazzjoni. Hemm diversi problemi maħluqa mill-profilar deskritt. L-
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 Ara wkoll il-Kawża C-131/12 Google Spain v Agencia Española de Proteccion de Datos, attwalment 

quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. 
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informazzjoni hija partikolarment sensittiva u tista' tiżvela ħafna affarijiet dwar kwistjonijiet li 

ħafna individwi jistennew li jibqgħu privati.
120

 Il-firxa u l-mod tal-profilar (użu ta' dejta mill-

click-stream, algoritmi ta' tbassir) jissuġġerixxu wkoll livell għoli ta' ndħil. Il-kunsens ibbażat 

fuq l-Artikolu 7(a) u l-Artikolu 8(2)(a) (meta tkun involuta dejta sensittiva) jista', madankollu, 

jitqies bħala alternattiva fejn ikun xieraq. 

 

Messaġġi mhux kummerċjali mhux mitluba, inkluż għal kampanji politiċi jew ġbir ta' fondi 

għall-karità 

 

Eżempju 6: Kandidat f'elezzjoni lokali jagħmel użu mmirat tar-reġistru elettorali 

 

Kandidat f'elezzjoni lokali juża r-reġistru elettorali
121

 biex jibgħat ittra ta' introduzzjoni li 

tippromwovi l-kampanja tagħha għall-elezzjonijiet li jmiss lil kull votant potenzjali fid-distrett 

elettorali tiegħu. Il-kandidat juża d-dejta miksuba mir-reġistru elettorali biss biex jibgħat l-

ittra u ma jżommx id-dejta ladarba tintemm il-kampanja. 

 

Dan l-użu tar-reġistru lokali huwa fl-aspettattivi raġonevoli tal-individwi, meta jseħħ fil-

perjodu ta' qabel l-elezzjoni: l-interess tal-kontrollur huwa ċar u leġittimu. L-użu limitat u 

ffukat tal-informazzjoni jikkontribwixxi wkoll sabiex ixaqleb il-bilanċ favur l-interess 

leġittimu tal-kontrollur. Tali użu tar-reġistri elettorali jista' jkun regolat ukoll mil-liġi fuq 

livell nazzjonali, f'perspettiva tal-interess pubbliku, li tipprevedi regoli speċifiċi, 

limitazzjonijiet u salvagwardji fir-rigward tal-użu tar-reġistru elettorali. Jekk dan ikun il-każ, 

tkun meħtieġa wkoll il-konformità ma' dawn ir-regoli speċifiċi biex tassigura l-leġittimità tal-

ipproċessar. 

 

Eżempju 7: Korp mingħajr skop ta' qligħ jiġbor informazzjoni għal skopijiet ta' mmirar 

 

Organizzazzjoni filosofika ddedikata għall-iżvilupp uman u soċjali tiddeċiedi li torganizza 

attivitajiet ta' ġbir ta' fondi bbażati fuq il-profil tal-membri tagħha. Għal dan il-għan, hija 

tiġbor dejta fuq siti tan-netwerking soċjali permezz ta' softwer ad hoc li jimmira individwi li 

għamlu "like" lill-paġna tal-organizzazzjoni, għamlu "like" jew "ikkondividew" il-messaġġi li 

l-organizzazzjoni tkun poġġiet fuq il-paġna tagħha, raw b'mod regolari ċertu materjal jew 

reġgħu bagħtu permezz ta' tweet il-messaġġi tal-organizzazzjoni. Imbagħad tibgħat messaġġi 

u bullettini lill-membri tagħha skont il-profili tagħhom. Pereżempju, sidien ta' klieb anzjani li 

għamlu "like" lil artikli dwar ix-xelters tal-annimali jirċievu appelli għall-ġbir ta' fondi 

differenti minn familji bit-tfal żgħar; nies minn gruppi etniċi differenti jirċievu wkoll 

messaġġi differenti. 

 

Il-fatt li jiġu pproċessati kategoriji speċjali ta' dejta (twemmin filosofiku) jitlob konformità 

mal-Artikolu 8, kundizzjoni li tidher li hija ssodisfata billi l-ipproċessar isir waqt l-attivitajiet 

leġittimi tal-organizzazzjoni. Madankollu, din mhijiex kundizzjoni suffiċjenti f'dan il-każ: il-

mod kif tintuża d-dejta jaqbeż l-aspettattivi raġonevoli tal-individwi. L-ammont ta' dejta li 

tinġabar, in-nuqqas ta' trasparenza dwar il-ġbir u l-użu mill-ġdid ta' dejta inizjalment 
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 Lil hinn minn kull restrizzjoni ppreżentata mil-liġijiet dwar il-protezzjoni tad-dejta, ir-reklamar ta' prodotti li 

jeħtieġu riċetta tat-tabib huwa regolat ukoll b'mod strett fl-UE, u hemm ukoll xi restrizzjonijiet rigward ir-

reklamar fuq mediċini li ma għandhomx bżonn riċetta tat-tabib. Barra minn hekk, iridu jiġu kkunsidrati wkoll ir-

rekwiżiti tal-Artikolu 8 dwar kategoriji speċjali ta' dejta (bħad-dejta dwar is-saħħa). 
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 Huwa preżunt li fl-Istat Membru fejn japplika l-eżempju, reġistru elettorali huwa stabbilit bil-liġi. 
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ippubblikata għal skop, għal skop differenti, jikkontribwixxu għall-konklużjoni li l-Artikolu 7 

(f), ma jistax jintuża f'dan il-każ. L-ipproċessar għalhekk ma għandux ikun permess ħlief jekk 

tkun tista' tintuża bażi oħra, pereżempju l-kunsens tal-individwi skont l-Artikolu 7(a). 

 

Infurzar ta' pretensjonijiet legali, inkluż il-ġbir ta' dejn permezz ta' proċeduri 

straġudizzjarji 

 

Eżempju 8: Tilwima dwar il-kwalità ta' xogħol ta' rinnovazzjoni 

 

Klijent jikkontesta l-kwalità tax-xogħol ta' rinnovazzjoni fil-kċina u jirrifjuta li jħallas il-prezz 

sħiħ. Il-kumpanija tal-bini tittrasferixxi d-dejta rilevanti u proporzjonata lill-avukat tiegħu 

biex huwa jkun jista' jfakkar lill-klijent dwar il-ħlas u jinnegozja ftehim mal-klijent jekk huwa 

jkompli jirrifjuta li jħallas. 

 

F'dan il-każ, il-passi preliminari meħuda mill-kumpanija tal-bini bl-użu ta' informazzjoni 

bażika tas-suġġett tad-dejta (pereżempju l-isem, l-indirizz, ir-referenza tal-kuntratt) biex 

tibgħat tfakkira lis-suġġett tad-dejta (direttament jew permezz tal-avukat tagħha bħal f'dan il-

każ) xorta jistgħu jaqgħu fi ħdan l-ipproċessar neċessarju għall-eżekuzzjoni tal-kuntratt (l-

Artikolu 7(b)). Passi oħra li jittieħdu,
122

 inkluż l-involviment ta' aġenzija għall-ġbir tad-dejn, 

madankollu għandhom jiġu valutati skont l-Artikolu 7(f) billi jitqiesu, fost affarijiet oħra, l-

indħil u l-impatt tagħhom fuq is-suġġett tad-dejta kif se jintwera fl-eżempju li ġej: 

 

Eżempju 9: Klijent jgħib b'karozza mixtrija bi kreditu 

 

Klijent jonqos milli jħallas il-pagamenti parzjali li jkunu dovuti fuq karozza sportiva lussuża 

mixtrija bi kreditu, u mbagħad "jgħib". In-negozjant tal-karozzi jqabbad "aġent tal-ġbir" terz. 

L-aġent tal-ġbir iwettaq investigazzjoni invażiva "stil ta' eżekuzzjoni tal-liġi", billi juża, fost 

affarijiet oħra, prattiċi bħal sorveljanza bil-vidjow moħbija u interċettazzjonijiet telefoniċi. 

 

Għalkemm l-interessi tan-negozjant tal-karozzi u tal-aġent tal-ġbir huma leġittimi, il-bilanċ 

ma jxaqlibx favur tagħhom minħabba l-metodi invażivi użati sabiex tinġabar l-informazzjoni, 

li xi wħud minnhom huma pprojbiti espliċitament bil-liġi (interċetazzjonijiet telefoniċi). Il-

konklużjoni tkun differenti kieku, pereżempju, in-negozjant tal-karozzi jew l-aġent tal-ġbir 

wettqu biss kontrolli limitati biex jikkonfermaw id-dettalji ta' kuntatt tas-suġġett tad-dejta 

sabiex jibdew proċedura fil-qorti. 

 

Prevenzjoni ta' frodi, abbuż minn servizzi, jew ħasil tal-flus 

 

Eżempju 10: Verifika tad-dejta tal-klijenti qabel ma jinfetaħ kont tal-bank 

 

Istituzzjoni finanzjarja ssegwi proċeduri raġonevoli u proporzjonati - skont linji gwida mhux 

vinkolanti tal-awtorità superviżorja finanzjarja governattiva kompetenti - biex tivverifika l-

identità ta' kull persuna li tfittex li tiftaħ kont. Hija żżomm rekords tal-informazzjoni użata 

biex tivverifika l-identità tal-persuna. 

 

                                                 
122

 Fost l-Istati Membri differenti, fil-preżent hemm grad ta' differenza dwar liema miżuri jistgħu jitqiesu bħala 

neċessarji għall-eżekuzzjoni ta' kuntratt. 
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L-interess tal-kontrollur huwa leġittimu, l-ipproċessar tad-dejta jinvolvi biss informazzjoni 

limitata u meħtieġa (prattika standard fl-industrija, li għandha tkun raġonevolment mistennija 

mis-suġġetti tad-dejta, u rakkomandata mill-awtoritajiet kompetenti). Hemm fis-seħħ 

salvagwardji xierqa sabiex jillimitaw kull impatt sproporzjonat u bla bżonn fuq is-suġġetti 

tad-dejta. Il-kontrollur għalhekk jista' juża l-Artikolu 7(f). Inkella, u safejn l-azzjonijiet 

meħtieġa jkunu speċifikament meħtieġa mil-liġi applikabbli, jista' japplika l-Artikolu 7(c). 

 

Eżempju 11: Skambju ta' informazzjoni biex jiġi miġġieled il-ħasil tal-flus 

 

Istituzzjoni finanzjarja - wara li tikseb il-parir tal-awtorità kompetenti għall-protezzjoni tad-

dejta – timplimenta proċeduri bbażati fuq kriterji speċifiċi u limitati sabiex tiskambja dejta 

dwar l-abbuż suspettat tar-regoli kontra l-ħasil tal-flus ma' kumpaniji oħra fi ħdan l-istess 

grupp, b'limitazzjoni stretta fuq l-aċċess, sigurtà, u l-projbizzjoni ta' kull użu ulterjuri għal 

finijiet oħra. 

 

Għal raġunijiet simili għal dawk spjegati hawn fuq, u skont il-fatti tal-każ, l-ipproċessar tad-

dejta jista' jkun ibbażat fuq l-Artikolu 7(f). Inkella, u sakemm l-azzjonijiet meħuda jkunu 

speċifikament meħtieġa mil-liġi applikabbli, jista' japplika l-Artikolu 7(c). 

 

Eżempju 12: Lista sewda ta' persuni aggressivi vvizzjati bid-droga 

 

Grupp ta' sptarijiet joħolqu lista sewda konġunta ta' persuni "aggressivi" li jfittxu d-drogi, bil-

għan li jipprojbulhom l-aċċess għall-postijiet mediċi kollha tal-isptarijiet parteċipanti. 

 

Anki jekk l-interess tal-kontrolluri li jżommu postijiet siguri u mingħajr periklu huwa 

leġittimu, dan irid jiġi bbilanċjat kontra d-dritt fundamentali tal-privatezza u tħassib urġenti 

ieħor bħall-ħtieġa li l-persuni kkonċernati ma jiġux esklużi mill-aċċess għall-kura tas-saħħa. 

Il-fatt li tiġi pproċessata dejta sensittiva (pereżempju dejta dwar is-saħħa relatata mad-

dipendenza fuq id-drogi) jappoġġa wkoll il-konklużjoni li f'dan il-każ l-ipproċessar mhuwiex 

probabbli li jkun aċċettabbli skont l-Artikolu 7(f).
123

 L-ipproċessar jista' jkun aċċettabbli 

kieku pereżempju kellu jkun regolat f'liġi li tipprovdi għal salvagwardji speċifiċi (verifiki u 

kontrolli, trasparenza, prevenzjoni ta' deċiżjonijiet awtomatizzati) li jassiguraw li ma 

jirriżultax f'diskriminazzjoni jew ksur tad-drittijiet fundamentali tal-individwi
124

. F'dan il-każ 

tal-aħħar, skont jekk din il-liġi speċifika titlobx jew tippermettix biss l-ipproċessar, jista' 

jintuża l-Artikolu 7(c) jew l-Artikolu 7(f) bħala bażi ġuridika. 

 

Monitoraġġ tal-impjegati għal skopijiet ta' sigurtà jew ġestjoni 

 

Eżempju 13: Is-sigħat tax-xogħol tal-avukati użati għal skopijiet kemm ta' kontijiet kif 

ukoll ta' bonus 

 

In-numru ta' sigħat fatturabbli maħduma mill-avukati f'ditta ta' avukati jiġi pproċessat kemm 

għal skopijiet ta' ħruġ ta' kontijiet kif ukoll biex jiġu determinati l-bonusijiet annwali. Is-

sistema tiġi spjegata b'mod trasparenti lill-impjegati li għandhom dritt espliċitu li jesprimu 

                                                 
123

 Iridu jiġu kkunsidrati wkoll ir-rekwiżiti tal-Artikolu 8 dwar kategoriji speċjali ta' dejta (bħad-dejta dwar is-

saħħa). 
124

 Ara d-Dokument ta' ħidma dwar il-Listi Suwed (WP 65) adottat fit-3 ta' Ottubru 2002. 
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nuqqas ta' qbil mal-konklużjonijiet f'termini kemm tal-kontijiet kif ukoll tal-ħlas tal-bonus, li 

mbagħad jiġu diskussi mal-maniġment tagħhom. 

 

L-ipproċessar jidher neċessarju għall-interessi leġittimi tal-kontrollur, u ma jidhirx li hemm 

mod inqas invażiv sabiex jintlaħaq dak il-għan. L-impatt fuq l-impjegati huwa limitat ukoll 

minħabba s-salvagwardji u l-proċessi li ġew implimentati. L-Artikolu 7(f) għalhekk jista' jkun 

bażi ġuridka xierqa f'dan il-każ. Jista' jkun hemm argument ukoll li jappoġġa li l-ipproċessar 

għal wieħed jew iż-żewġ skopijiet ikun meħtieġ ukoll għall-eżekuzzjoni tal-kuntratt. 

 

Eżempju 14: Monitoraġġ elettroniku tal-użu tal-internet
125

 

 

L-impjegatur jimmonitorja l-użu tal-internet mill-impjegati waqt is-sigħat tax-xogħol biex 

jara li ma jkunux qegħdin jagħmlu użu personali eċċessiv mill-IT tal-kumpanija. Id-dejta 

miġbura tinkludi fajls temporanji u cookies iġġenerati fuq il-kompjuters tal-impjegati, li juru 

s-siti elettroniċi li żaru u t-tniżżil li sar matul is-sigħat tax-xogħol. Id-dejta tiġi pproċessata 

mingħajr konsultazzjoni minn qabel mas-suġġetti tad-dejta u r-rappreżentanti tat-

trejdjunjin/kunsill tax-xogħol fil-kumpanija. Lanqas ma tingħata biżżejjed informazzjoni lill-

individwi kkonċernati dwar dawn il-prattiċi. 

 

L-ammont u n-natura tad-dejta miġbura jirrappreżentaw indħil sinifikanti fil-ħajja privata tal-

impjegati. Minbarra kwistjonijiet ta' proporzjonalità, it-trasparenza dwar il-prattiċi, marbuta 

mill-qrib mal-aspettattivi raġonevoli tas-suġġetti tad-dejta, hija wkoll fattur importanti li 

għandu jiġi kkunsidrat. Anki jekk l-impjegatur għandu interess leġittimu li jillimita l-ħin li l-

impjegati jqattgħu jżuru siti elettroniċi mhux direttament rilevanti għax-xogħol tagħhom, il-

metodi użati ma jissodisfawx it-test tal-ibbilanċjar tal-Artikolu 7(f). L-impjegatur għandu juża 

metodi inqas invażivi (pereżempju jillimita l-aċċessibbiltà ta' ċerti siti) li, bħala l-aħjar 

prattika, jiġu diskussi u maqbula mar-rappreżentanti tal-impjegati, u kkomunikati lill-

impjegati b'mod trasparenti. 

 

Skemi ta' żvelar ta' informazzjoni protetta 

 

Eżempju 15: Skema ta' żvelar ta' informazzjoni protetta biex jiġu mħarsa obbligi 

ġuridiċi barranin 

 

Fergħa ta' grupp Amerikan fl-UE tistabbilixxi skema limitata ta' żvelar ta' informazzjoni 

protetta sabiex jiġi rrappurtat ksur serju fil-qasam tal-kontijiet u l-finanzi. L-entitajiet tal-

grupp huma soġġetti għal kodiċi ta' governanza tajba li jitlob għat-tisħiħ tal-proċeduri għall-

kontroll intern u l-ġestjoni tar-riskju. Minħabba l-attivitajiet internazzjonali tagħha, il-fergħa 

tal-UE hija meħtieġa tipprovdi dejta finanzjarja affidabbli lil membri oħra tal-grupp fl-Istati 

Uniti. L-iskema hija mfassla sabiex tikkonforma kemm mal-liġi tal-Istati Uniti kif ukoll mal-

linji gwida pprovduti mill-awtoritajiet nazzjonali tal-protezzjoni tad-dejta fl-UE. 

 

Fost is-salvagwardji, l-impjegati huma mogħtija gwida ċara dwar iċ-ċirkustanzi li fihom 

għandha tintuża l-iskema, permezz ta' sessjonijiet ta' taħriġ u mezzi oħra. Il-persunal huwa 

mwissi biex ma jabbużax mill-iskema – pereżempju billi jagħmel allegazzjonijiet foloz jew 
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 Numru żgħir ta' Stati Membri jqisu li xi monitoraġġ elettroniku limitat jista' jkun "meħtieġ biex isir kuntratt", 

u għalhekk, jista' jkun ibbażat fuq il-bażi ġuridika tal-Artikolu 7(b) minflok 7(f). 
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bla bażi kontra membri oħra tal-persunal. Huwa spjegat lilhom ukoll li jekk jippreferu jistgħu 

jużaw l-iskema b'mod anonimu jew jekk jixtiequ jistgħu jidentifikaw ruħhom. Fil-każ tal-

aħħar, l-impjegati jiġu infurmati dwar iċ-ċirkustanzi li fihom l-informazzjoni li tidentifikahom 

tingħata lill-impjegatur tagħhom jew tingħadda lil aġenziji oħra. 

 

Kieku l-iskema kienet meħtieġa li tiġi stabbilita skont il-liġi tal-UE jew skont il-liġi ta' Stat 

Membru tal-UE, l-ipproċessar seta' jkun ibbażat fuq l-Artikolu 7(c). Madankollu, l-obbligi 

ġuridiċi barranin ma jikkwalifikawx bħala obbligu ġuridiku għall-finijiet tal-Artikolu 7(c), u 

għalhekk, obbligu bħal dan ma jilleġittimizzax l-ipproċessar skont l-Artikolu 7(c). 

Madankollu, l-ipproċessar jista' jkun ibbażat fuq l-Artikolu 7(f), pereżempju, jekk ikun hemm 

interess leġittimu li tiġi garantita l-istabilità tas-swieq finanzjarji, jew il-ġlieda kontra l-

korruzzjoni, u bil-kundizzjoni li l-iskema tinkludi salvagwardji suffiċjenti, skont il-gwida 

mill-awtoritajiet regolatorji rilevanti fl-UE. 

 

Eżempju 16: Skema ‘interna’ ta' żvelar ta' informazzjoni protetta mingħajr proċeduri 

konsistenti 

 

Kumpanija tas-servizzi finanzjarji tiddeċiedi li tistabbilixxi skema ta' żvelar ta' informazzjoni 

protetta għax tissuspetta serq u korruzzjoni mifruxa fost il-persunal tagħha u hija ħerqana li 

tinkoraġġixxi lill-impjegati sabiex jinfurmaw dwar xulxin. Sabiex tiffranka l-flus, il-

kumpanija tiddeċiedi li topera l-iskema b'mod intern, imħaddma minn membri tad-dipartiment 

tar-Riżorsi Umani tagħha. Sabiex tinkoraġġixxi lill-impjegati jużaw l-iskema, hija toffri 

premju fi flus kontanti "mingħajr mistoqsijiet" lill-impjegati li l-attivitajiet ta' żvelar ta' 

informazzjoni protetta tagħhom iwasslu għas-sejbien ta' mġiba skorretta u għall-irkupru tal-

flus. 

 

Il-kumpanija għandha interess leġittimu li ssib u tipprevjeni s-serq u l-korruzzjoni. 

Madankollu, l-iskema ta' żvelar ta' informazzjoni protetta tagħha hija mfassla tant ħażin u 

nieqsa mis-salvagwardji li l-interessi tagħha jingħelbu kemm mill-interessi kif ukoll mid-dritt 

għall-privatezza tal-impjegati tagħha – b'mod partikolari dawk li jistgħu jkunu l-vittma ta' 

rapporti foloz magħmula purament għall-gwadann finanzjarju. Il-fatt li l-iskema hija operata 

b'mod intern minflok b'mod indipendenti huwa problema oħra hawnhekk, bħalma huma n-

nuqqas ta' taħriġ u l-gwida dwar l-użu tal-iskema. 

 

Sigurtà fiżika, IT u sigurtà tan-netwerk 

 

Eżempju 17: Kontrolli bijometriċi f'laboratorju tar-riċerka 

 

Laboratorju tar-riċerka xjentifika li jaħdem b'vajrusijiet letali juża sistema tad-dħul 

bijometrika minħabba r-riskju għoli għas-saħħa pubblika f'każ li dawn il-vajrusijiet 

jirnexxilhom jaħarbu mill-post. Huma applikati salvagwardji xierqa, fosthom il-fatt li d-dejta 

bijometrika tinħażen fuq il-kards personali tal-impjegati u mhux f'sistema ċentralizzata. 

 

Anki jekk id-dejta hija sensittiva fis-sens wiesa', ir-raġuni għall-ipproċessar tagħha hija fl-

interess pubbliku. Dan u l-fatt li r-riskji ta' użu ħażin huma mnaqqsa bl-użu xieraq tas-

salvagwardji jagħmlu l-Artikolu 7(f) bażi xierqa għall-ipproċessar. 

 

Eżempju 18: Kameras moħbija biex jidentifikaw viżitaturi u impjegati li jpejpu 
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Kumpanija tuża kameras moħbija biex tidentifika impjegati u viżitaturi li jpejpu f'żoni mhux 

awtorizzati tal-bini. 

 

Filwaqt li l-kontrollur għandu interess leġittimu li jassigura l-konformità mar-regoli dwar it-

tipjip, il-mezzi użati sabiex jintlaħaq dan il-għan huma - b'mod ġenerali - sproporzjonati u 

invażivi iżżejjed. Huma disponibbli metodi anqas invażivi u aktar trasparenti (bħal ditekters 

tad-duħħan u sinjali viżibbli). L-ipproċessar għalhekk ma jikkonformax mal-Artikolu 6, li 

jitlob li d-dejta ma tkunx "eċċessiva" fir-rigward tal-għanijiet li għalihom tinġabar jew tiġi 

pproċessata aktar. Fl-istess ħin, huwa probabbli li ma jissodisfax it-test tal-ibbilanċjar tal-

Artikolu 7. 

 

Riċerka xjentifika  

 

Eżempju 19: Riċerka dwar l-effetti tad-divorzju u l-qgħad tal-ġenituri fuq il-kisba 

edukattiva tat-tfal 

 

Skont programm ta' riċerka adottat mill-gvern, u awtorizzat minn kumitat kompetenti dwar l-

etika, issir riċerka dwar ir-relazzjoni bejn id-divorzju, il-qgħad tal-ġenituri u l-kisba 

edukattiva tat-tfal. Filwaqt li mhijiex ikklassifikata bħala "kategoriji speċjali ta' dejta", ir-

riċerka xorta waħda qiegħda tiffoka fuq kwistjonijiet li għal ħafna familji huma kkunsidrati 

bħala informazzjoni personali intima ħafna. Ir-riċerka se tippermetti li tiġi mmirata assistenza 

edukattiva speċjali lejn tfal li altrimenti jistgħu jaqgħu fl-assenteiżmu, kisba edukattiva 

ħażina, qgħad meta jkunu adulti u kriminalità. Il-liġi tal-Istat Membru kkonċernat tippermetti 

espliċitament ipproċessar ta' dejta personali (għajr kategoriji speċjali ta' dejta) għal skopijiet 

ta' riċerka, bil-kundizzjoni li r-riċerka tkun neċessarja għal interessi pubbliċi importanti, u 

titwettaq soġġetta għal salvagwardji adegwati, li huma dettaljati ulterjorment f'leġiżlazzjoni ta' 

implimentazzjoni. Dan il-qafas ġuridiku jinkludi rekwiżiti speċifiċi iżda wkoll qafas ta' 

responsabbiltà li jippermetti valutazzjoni fuq bażi ta' każ b'każ tal-permissibilità tar-riċerka 

(jekk titwettaq mingħajr il-kunsens tal-individwi kkonċernati) u l-miżuri speċifiċi li 

għandhom jiġu applikati sabiex jiġu protetti s-suġġetti tad-dejta. 

 

Ir-riċerkatur imexxi faċilità tar-riċerka sigura u, f'kundizzjonijiet siguri, l-informazzjoni 

rilevanti tiġi pprovduta lilu mir-reġistru tal-popolazzjoni, qrati, aġenziji tal-qgħad, u skejjel. 

Iċ-ċentru tar-riċerka mbagħad "iħallat" l-identitajiet tal-persuni sabiex id-divorzju, il-qgħad u 

r-rekords edukattivi jkunu jistgħu jintrabtu flimkien, iżda mingħajr ma jiġu żvelati l-

identitajiet "ċiviċi" tal-individwi – pereżempju l-ismijiet u l-indirizzi tagħhom. Id-dejta 

oriġinali kollha mbagħad titħassar b'mod li ma tistax terġa' tinstab. Jittieħdu wkoll aktar 

miżuri sabiex tkun assigurata s-separazzjoni funzjonali (jiġifieri li d-dejta tintuża biss għal 

skopijiet ta' riċerka) u jitnaqqas kull riskju ulterjuri ta' identifikazzjoni mill-ġdid.  

 

Il-membri tal-persunal li jaħdmu fiċ-ċentru tar-riċerka jirċievu taħriġ rigoruż fis-sigurtà u 

huma personalment u possibbilment anki kriminalment - responsabbli għal kull ksur tas-

sigurtà li jkunu responsabbli għaliha. Jittieħdu miżuri tekniċi u organizzattivi, pereżempju, 

sabiex ikun assigurat li l-persunal li juża stikek tal-USB ma jkunx jista' jneħħi dejta personali 

mill-faċilità. 

 

Huwa fl-interessi leġittimi taċ-ċentru tar-riċerka li titwettaq ir-riċerka, li fiha hemm interess 

pubbliku qawwi. Hija wkoll fl-interessi leġittimi tal-korpi tal-impjiegi, edukattivi u korpi oħra 

involuti fl-iskema, għaliex tgħinhom jippjanaw u jwasslu servizzi lil dawk li l-aktar 

jeħtiġuhom. L-aspetti tal-privatezza tal-iskema ġew iddisinjati tajjeb u s-salvagwardji li hemm 
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fis-seħħ ifissru li l-interessi leġittimi tal-organizzazzjonijiet involuti fit-twettiq tar-riċerka ma 

jingħelbux mill-interessi jew id-drittijiet għall-privatezza tal-ġenituri jew it-tfal li r-rekords 

tagħhom kienu jiffurmaw il-bażi tar-riċerka. 

 

Eżempju 20: Studju ta' riċerka dwar l-obeżità 

 

Università trid twettaq riċerka dwar il-livelli ta' obeżità fit-tfal f'diversi bliet u komunitajiet 

rurali. Minkejja li b'mod ġenerali kellha diffikultajiet biex tikseb aċċess għad-dejta rilevanti 

mill-iskejjel u istituzzjonijiet oħra, hija jirnexxilha tipperswadi numru ta' għalliema biex 

jimmonitorjaw għal perjodu taż-żmien tfal fil-klassijiet tagħhom li jidhru obeżi u biex 

jistaqsuhom mistoqsijiet dwar id-dieta tagħhom, il-livelli ta' attività fiżika, l-użu ta' logħob 

tal-kompjuter u l-bqija. Dawn l-għalliema jirreġistraw ukoll l-ismijiet u l-indirizzi tat-tfal 

intervistati sabiex ikun jista' jintbagħtilhom vawċer tal-mużika onlajn bħala rigal talli ħadu 

sehem fir-riċerka. Ir-riċerkaturi mbagħad jikkompilaw bażi tad-dejta tat-tfal, fejn 

jikkorrelataw il-livelli ta' obeżità mal-attività fiżika u fatturi oħra. Il-kopji fuq karta tal-

kwestjonarji mimlija tal-intervista – li għadhom f'forma li tidentifika tfal partikolari – 

jinżammu fl-arkivji tal-università għal perjodu ta' żmien indefinit u mingħajr miżuri tas-

sigurtà adegwati. Meta jintalbu, fotokopji tal-kwestjonarji kollha jiġu kondiviżi ma' kull 

student tal-MD jew tal-PhD tal-istess università u ta' universitajiet imsieħba madwar id-dinja 

li juri interess li juża aktar id-dejta tar-riċerka. 

 

Għalkemm huwa fl-interess leġittimu tal-università li twettaq ir-riċerka, hemm diversi aspetti 

tad-disinn tar-riċerka li jfissru li dawk l-interessi jingħelbu mill-interessi u d-drittijiet għall-

privatezza tat-tfal. Minbarra l-metodoloġija tar-riċerka, li hija nieqsa mir-rigorożità xjentifika, 

il-problema tirriżulta b'mod partikolari min-nuqqas ta' approċċi li jżidu l-privatezza fid-disinn 

tar-riċerka u l-aċċess wiesa' għad-dejta personali miġbura. Ir-rekords tat-tfal fl-ebda punt ma 

huma kodifikati jew anonimizzati u ma tittieħed l-ebda miżura oħra biex tassigura s-sigurtà 

tad-dejta jew is-separazzjoni funzjonali. Ma nkisibx kunsens validu skont l-Artikolu 7(a) u l-

Artikolu 8(2)(a), lanqas, u mhuwiex ċar li ġie spjegat lit-tfal jew lill-ġenituri tagħhom għaliex 

se tintuża d-dejta personali tagħhom jew ma' min se tiġi kondiviża. 

 

Obbligu ġuridiku barrani 

 

Eżempju 21: Konformità mar-rekwiżiti tal-liġi tat-taxxa ta' pajjiż terz 

 

Il-banek tal-UE jiġbru u jittrasferixxu parti mid-dejta tal-klijenti tagħhom għall-finijiet tal-

konformità tal-klijenti tagħhom mal-obbligi tat-taxxa ta' pajjiżi terzi. Il-ġbir u t-trasferiment 

jiġi speċifikat u jseħħ taħt kundizzjonijiet u salvagwardji maqbula bejn l-UE u l-pajjiż barrani 

fi ftehim internazzjonali. 

 

Filwaqt li obbligu barrani ma jistax fih innifis jitqies bħala bażi leġittima għall-ipproċessar 

skont l-Artikolu 7(c), jista' jkun li tali obbligu jkun appoġġat fi ftehim internazzjonali. F'dan 

il-każ, l-ipproċessar jista' jitqies bħala neċessarju sabiex jiġi osservat obbligu ġuridiku 

inkorporat fil-qafas ġuridiku intern mill-ftehim internazzjonali. Madankollu, jekk ma jkun 

hemm fis-seħħ l-ebda ftehim bħal dan, il-ġbir u t-trasferiment iridu jiġu valutati skont ir-

rekwiżiti tal-Artikolu 7(f), u jistgħu jitqiesu permissibbli biss bil-kundizzjoni li jiddaħħlu 

salvagwardji adegwati bħal dawk approvati mill-awtorità kompetenti għall-protezzjoni tad-

dejta (ara wkoll l-Eżempju 15 aktar 'il fuq).  
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Eżempju 22: Trasferiment ta' dejta dwar dissidenti 

 

Meta mitluba, kumpanija tal-UE tittrasferixxi dejta ta' residenti barranin lil reġim oppressiv 

f'pajjiż terz li jixtieq jaċċessa d-dejta ta' dissidenti (pereżempju d-dejta tat-traffiku tal-posta 

elettronika tagħhom, il-kontenut tal-posta elettronika, l-istorja tal-ibbrawżjar, jew il-messaġġi 

privati fin-netwerks soċjali). 

 

F'dan il-każ, b'differenza mill-eżempju ta' qabel, ma hemm l-ebda ftehim internazzjonali li 

jippermetti l-applikazzjoni tal-Artikolu 7(c) bħala bażi ġuridika. Barra minn hekk, diversi 

elementi jargumentaw kontra l-Artikolu 7(f) bħala bażi xierqa għall-ipproċessar. Għalkemm 

il-kontrollur jista' jkollu interess ekonomiku li jassigura li jikkonforma mat-talbiet ta' gvern 

barrani (inkella jista' jsofri trattament inqas favorevoli mill-gvern tal-pajjiż terz meta mqabbel 

ma' kumpaniji oħra), il-leġittimità u l-proporzjonalità tat-trasferiment huma dubjużi ħafna 

skont il-qafas tad-drittijiet fundamentali tal-UE. L-impatt potenzjalment kbir ħafna tiegħu fuq 

l-individwi kkonċernati (pereżempju diskriminazzjoni, priġunerija, piena tal-mewt) ukoll 

jargumenta bil-kbir favur l-interessi u d-drittijiet tal-individwi kkonċernati. 

 

Użu mill-ġdid ta' dejta pubblikament disponibbli 

 

Eżempju 23: Klassifikazzjoni tal-politiċi
126

 

 

NGO dwar it-trasparenza tuża dejta pubblikament disponibbli dwar il-politiċi (il-wegħdi 

magħmula fiż-żmien tal-elezzjoni tagħhom u r-rekords attwali tal-voti) biex tikklassifikahom 

abbażi ta' kemm żammew il-wegħdi tagħhom. 

 

Anki jekk l-impatt fuq il-politiċi jista' jkun sinifikanti, il-fatt li l-ipproċessar huwa bbażat fuq 

informazzjoni pubblika u jirrigwarda r-responsabbiltajiet pubbliċi tagħhom jagħmel, fl-iskop 

ċar li tiżdied it-trasparenza u r-responsabbiltà, il-bilanċ ixaqleb fl-interess tal-kontrollur
127

. 

 

Tfal u persuni vulnerabbli oħra 

 

Eżempju 24: Sit elettroniku ta' informazzjoni għall-adolexxenti 

 

Sit elettroniku ta' NGO li joffri pariri lill-adolexxenti dwar kwistjonijiet bħall-abbuż mid-

drogi, tqala mhux mixtieqa u l-abbuż mill-alkoħol tiġbor dejta permezz tas-server proprju 

tagħha dwar il-viżitaturi tas-sit. Imbagħad tanonimizza immedjatament din id-dejta u taqlibha 

fi statistika ġenerali dwar liema partijiet tas-sit elettroniku huma l-aktar popolari fost viżitaturi 

li jiġu minn reġjuni ġeografiċi differenti tal-pajjiż. 

 

L-Artikolu 7(f) jista' jintuża bħala bażi ġuridika anki jekk hija involuta dejta dwar persuni 

vulnerabbli, minħabba li l-ipproċessar huwa fl-interess pubbliku u huma implimentati 

salvagwardji stretti (id-dejta hija magħmula immedjatament anonima u tintuża biss għall-

ħolqien tal-istatistika), li jgħin sabiex ixaqleb il-bilanċ favur il-kontrollur. 

 

                                                 
126

 Ara u qabbel ukoll mal-Eżempju 7 aktar 'il fuq. 
127

 Bħal fl-Eżempji 1 u 2, assumejna li l-pubblikazzjoni hija preċiża u proporzjonata - in-nuqqas ta' salvagwardji 

u fatturi oħra jistgħu jibdlu l-bilanċ tal-interessi skont il-fatti tal-każ. 
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Soluzzjonijiet ta' privatezza fid-disinn bħala salvagwardji addizzjonali 

 

Eżempju 25: Aċċess għan-numri tat-telefon mobbli ta' utenti u dawk li mhumiex utenti 

ta' applikazzjoni: "qabbel u insa"  

 

Id-dejta personali tal-individwi tiġi pproċessata sabiex jiġi ċċekkjat jekk ikunux diġà taw 

kunsens ċar fl-imgħoddi (jiġifieri, "qabbel u insa" bħala salvagwardja). 

 

Żviluppatur ta' applikazzjoni huwa meħtieġ li jkollu l-kunsens ċar tas-suġġetti tad-dejta sabiex 

jipproċessa d-dejta personali tagħhom: pereżempju, l-iżviluppatur tal-applikazzjoni jixtieq 

jaċċessa u jiġbor il-ktieb tal-indirizzi elettroniċi sħiħ tal-utenti tal-applikazzjoni, inklużi n-

numri tat-telefon mobbli tal-kuntatti li ma jkunux qegħdin jużaw l-applikazzjoni. Sabiex ikun 

jista' jagħmel dan, l-ewwel irid jivvaluta jekk id-detenturi tan-numri tat-telefon mobbli fil-

kotba tal-indirizzi tal-utenti tal-applikazzjoni jkunux taw il-kunsens ċar tagħhom (skont l-

Artikolu 7(a)) biex tiġi pproċessata d-dejta tagħhom. 

 

Għal dan l-ipproċessar inizjali limitat (jiġifieri aċċess qasir ta' qari għall-ktieb tal-indirizzi 

sħiħ ta' utent tal-applikazzjoni), l-iżviluppatur tal-applikazzjoni jista' juża l-Artikolu 7(f) bħala 

bażi ġuridika, soġġett għal salvagwardji. Dawn is-salvagwardji għandhom jinkludu miżuri 

tekniċi u organizzattivi sabiex jassiguraw li l-kumpanija tuża dan l-aċċess biss biex tgħin lill-

utent jidentifika liema mill-persuni ta' kuntatt tiegħu jkunu diġà utenti, u li għalhekk ikunu 

diġà taw kunsens ċar fil-passat lill-kumpanija biex tiġbor u tipproċessa n-numri tat-telefon 

għal dan il-għan. In-numri tat-telefon mobbli ta' dawk li mhumiex utenti jistgħu jinġabru u 

jintużaw biss għall-iskop strettament limitat li jiġi verifikat jekk ikunux taw il-kunsens ċar 

tagħhom biex tiġi pproċessata d-dejta tagħhom, u wara għandhom jitħassru mill-ewwel. 

 

Kombinazzjoni ta' informazzjoni personali f'servizzi differenti fuq l-internet 

 

Eżempju 26: Kombinazzjoni ta' informazzjoni personali f'servizzi differenti fuq l-

internet 

 

Kumpanija tal-internet li tipprovdi diversi servizzi fosthom magna tat-tiftix, tixrid ta' vidjows, 

netwerking soċjali, tiżviluppa politika dwar il-privatezza li tinkludi klawsola li tippermettilha 

li "tgħaqqad flimkien id-dejta personali kollha" miġbura dwar kull wieħed mill-utenti tagħha 

fir-rigward tas-servizzi differenti li jużaw, mingħajr ma tiddefinixxi l-ebda perjodu ta' żamma 

tad-dejta. Skont il-kumpanija, dan tagħmlu sabiex "tiggarantixxi l-aħjar kwalità possibbli tas-

servizz". 

 

Il-kumpanija tagħmel xi għodod disponibbli għal kategoriji differenti ta' utenti sabiex ikunu 

jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom (pereżempju jiddiżattivaw reklamar immirat, jopponu 

l-istabbiliment ta' tip speċifiku ta' cookies). 

 

Madankollu, l-għodod disponibbli ma jippermettux lill-utenti li jikkontrollaw effettivament l-

ipproċessar tad-dejta tagħhom: l-utenti ma jistgħux jikkontrollaw il-kombinazzjonijiet 

speċifiċi tad-dejta tagħhom fis-servizzi differenti u l-utenti ma jistgħux joġġezzjonaw għall-

kombinazzjoni tad-dejta dwarhom. B'mod ġenerali, hemm żbilanċ bejn l-interess leġittimu tal-

kumpanija u l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali tal-utenti u l-Artikolu 7(f) ma għandux 

jintuża bħala bażi ġuridika għall-ipproċessar. L-Artikolu 7(a) jkun bażi aktar xierqa li tintuża, 

bil-kundizzjoni li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet għal kunsens validu. 
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