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F'April 2011 ksur tassigurtà ta' profil għoli
f'kumpanija tat-teknoloġija
kkomprometta l-kontijiet
ta' 77 miljun klijent: ismijiet, indirizzi
elettroniċi u postali, dati tat-twelid,
passwords u tagħrif għal-login,
rendikont tax-xiri u tagħrif dwar ilkarta tal-kreditu.
Kienet għaddiet kważi ġimgħa qabel
ma l-kumpanija rrikonoxxiet li kien
hemm aċċess mhux awtorizzat taddejta u għarrfet lill-klijenti affettwati.
L-aktar mument profittabbli għallkriminali li użaw ir-reġistri misruqa
kien eżatt wara li saret is-serqa, u
qabel ma l-klijenti ġew innotifikati u
kellhom il-ħin biex jieħdu miżuri ta'
prevenzjoni

GĦALIEX L-INDIVIDWI JEĦTIEĠU
AKTAR PROTEZZJONI?
Fil-21 sena minn mindu ġew
adottati r-regoli ta' bħalissa dwar
il-protezzjoni tad-dejta, metodi ġodda
ta' komunikazzjoni bħan-netwerks
soċjali tal-internet bidlu bil-kbir ilmod kif in-nies jikkondividu tagħrif
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Direttorat Ġenerali għallĠustizzja u l-Konsumaturi

personali, filwaqt li l-cloud computing
ifisser li aktar dejta tinħażen f'farm
tas-server tal-kompjuter remot minflok
kompjuters personali. Issa 250 miljun
persuna jużaw l-internet kuljum flEwropa. F'dan l-ambjent li qed jinbidel
b'rata mgħaġġla, l-individwi jridu
jżommu kontroll effettiv fuq id-dejta
personali tagħhom. Dan huwa dritt
fundamentali għal kulħadd fl-UE u jrid
jiġi ssalvagwardjat.

X'INHUWA L-KUNĊETT TARRIFORMA DWAR IL-PROTEZZJONI
TAD-DEJTA?
Ir-Regolament dwar il-Protezzjoni
tad-Dejta Ġenerali l-ġdid jiżgura li
inti tirċievi tagħrif ċar u li jinftiehem
meta d-dejta personali tiegħek tiġi
pproċessata. Kull meta jinħtieġ ilkunsens tiegħek, dan irid jingħata
permezz ta' azzjoni affermattiva
ċara qabel ma' kumpanija tkun tista'
tipproċessa d-dejta personali tiegħek. Irregoli l-ġodda jsaħħu wkoll id-dritt talindividwi li jintesew, li jfisser li jekk inti
ma tkunx trid aktar li d-dejta personali
tiegħek tiġi pproċessata, u ma hemmx
raġuni leġittima għal kumpanija biex
iżżommha, id-dejta trid titħassar

Attitudnijiet lejn il-protezzjoni tad-dejta
»» Kienu 71% tal-Ewropej li jħossu li ma
hemmx alternattiva oħra għajr dik li jikxfu
t-tagħrif personali jekk ikunu jridu li jiksbu
prodotti jew servizzi.
»» Nofs l-utenti Ewropej tal-internet huma
mħassba li jispiċċaw vittma ta' frodi
permezz l-użu mhux xieraq tat-tagħrif
personali tagħhom. Madwar sebgħa
minn 10 persuni huma mħassba dwar
it-tagħrif tagħhom li qed jintuża għal fini
differenti minn dak li għalih kien inġabar
oriġinalment.
»» Kważi l-Ewropej kollha jgħidu li jixtiequ
li jiġu mgħarrfa, jekk id-dejta tagħhom
tintilef jew tinsteraq.
»» Huma ftit biss aktar minn terz tal-Ewropej
li jafu dwar awtorità pubblika azzjonali
responsabbli għall-protezzjoni tad-drittijiet
tad-dejta personali tagħhom (37%).
»» Huma biss 15% li jħossuhom li għandhom
kontroll sħiħ fuq it-tagħrif li jtellgħu fuq
l-internet; wieħed minn kull tliet persuni
(31%) jaħsbu li ma għandhomx kontroll fuq
it-tagħrif.
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Ir-Regolament il-ġdid se jiggarantixxi
wkoll aċċess bla ħlas u ħafif għad-dejta
personali tiegħek, b'hekk ikun eħfef
għalik biex tara liema tagħrif personali
qed jinżamm dwarek minn kumpaniji u
awtoritajiet pubbliċi, u jkun eħfef għalik
biex tittrasferixxi d-dejta personali
tiegħek bejn il-fornituri tas-servizz l-hekk imsejjaħ prinċipju tal-"portabbiltà
tad-dejta".
Ir-riforma tirrikjedi li
l-organizzazzjonijiet jinnotifikaw kemm
lill-individwi u kemm lill-awtorità
relevanti għall-protezzjoni tad-dejta
mingħajr dewmien bla bżonn, fejn
ikun possibbli fi żmien 72 siegħa, jekk
id-dejta , b'mod aċċidentali jew illegali,
titħassar, tintilef, tinbidel, tiġi aċċessa
minn jew tinkixef lil persuni mhux
awtorizzati, fejn hemm riskju taddrittijiet tal-individwi.

"Protezzjoni tad-dejta mid-disinn" u
"Protezzjoni tad-dejta prestabbilita"
se jsiru wkoll prinċipji essenzjali firregoli tal-UE dwar il-protezzjoni taddejta - dan ifisser li s-salvagwardji
għall-protezzjoni tad-dejta jenħtieġu
li jinbnew fi prodotti u servizzi millistadju bikri tal-iżvilupp, u li settings
prestabbiliti li jħarsu l-privatezza
għandhom ikunu n-norma - pereżempju,
fuq in-netwerks soċjali. Dawn ir-regoli
se jsaħħu d-drittijiet tal-individwi b'mod
prattiku Il-Kummissjoni u l-awtoritajiet
ta' superviżjoni nazzjonali għallprotezzjoni tad-dejta se jrawwmu
sensibilizzazzjoni dwar dawn id-drittijiet
u kif dawn jistgħu jintużaw bl-aktar mod
effettiv.

KIF SE JGĦIN DAN?
Regoli aħjar dwar il-protezzjoni tad-dejta
jfisser li inti tista' tkun aktar kunfidenti
dwar kif id-dejta personali tiegħek qed tiġi
trattata, b'mod partikolari fuq l-internet.
Dawn ir-regoli aktar b'saħħithom dwar
il-protezzjoni tad-dejta se jgħinu biex
tiżdied il-fiduċja fis-servizzi tal-internet,
ħalli inti tkun kapaċi tuża t-teknoloġiji
l-ġodda b'mod aktar fiduċjużi u tgawdi bi
sħiħ mill-benefiċċji tas-suq intern. Regoli,
ġodda, ċari u robusti għall-moviment ħieles
tad-dejta se jgħinu wkoll lin-negozji biex
jikbru f'ambjent li jiffavorixxi l-protezzjoni
tad-dejta u li jixpruna t-talba għal servizzi u
prodotti innovattivi.

X'se jkunu l-isfidi ewlenin?
»» Li jkun hemm "dritt li tintesa" se jgħin biex inti tiġġestixxi r-riskji tal-protezzjoni taddejta fuq l-internet. Meta inti ma tkunx trid aktar li d-dejta tiegħek tiġi pproċessata
u ma hemmx aktar raġunijiet leġittimi biex din tinżamm, id-dejta titħassar. Ir-regoli
huma biex l-individwi jkollhom is-setgħa, mhux biex jitħassru attivitajiet tal-passat,
terġa' tinkiteb l-istorja jew tiġi ristretta l-libertà tal-istampa.
»» Aċċess eħfef għad-dejta personali proprja tiegħek.
»» Dritt li tkun tista' tittrasferixxi dejta personali minn fornitur tas-servizz għal ieħor.
»» Meta jkun meħtieġ il-kunsens tiegħek , inti trid tiġi mistoqsi biex tagħtih permezz
ta' azzjoni affirmattiva ċara.
»» Aktar trasparenza dwar kif id-dejta tiegħek tiġi trattata, b'tagħrif ħafif bien
jinftiehem, b'mod speċjali għat-tfal.
»» Negozji u organizzazzjonijiet se jeħtieġu li jgħarrfuk dwar l-aċċess bla permess
tad-dejta li tista' taffettwak ħażinmingħajr dewmien. Dawn se jkollhom jinnotifikaw
ukoll lill-awtorità ta' superviżjoni relevanti għall-protezzjoni tad-dejta.

Għandek xi mistoqsija?

http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm

»» Infurzar aħjar tad-drittijiet għall-protezzjoni tad-dejta permezz ta' rimedji
amministrattivi u ġudizzjarji mtejba f'każijiet ta' ksur

Ikkuntattja Europe Direct:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/

»» Aktar responsabbiltà għal dawk li jipproċessaw id-dejta personali - permezz
valutazzjonijiet tar-riskju għall-protezzjoni tad-dejta, uffiċjali għall-protezzjoni
tad-dejta, u l-prinċipji ta' "protezzjoni tad-dejta mid-disinn" u "protezzjoni tad-dejta
prestabbilita".
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