AVVIŻ TA’ INFORMAZZJONI DWAR IL-PROTEZZJONI
TAD-DATA PERSONALI
–
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-UNJONI EWROPEA
Kull persuna għandha dritt għall-protezzjoni tad-data personali.
L-ipproċessar tad-data personali mill-istituzzjonijiet, mill-korpi u mill-organi tal-Unjoni
huwa rregolat mir-Regolament 2018/1725 (ĠU 2018, L 295, p. 39).
Dan l-avviż jispjega għaliex u kif id-data tiegħek tintuża fil-kuntest tal-ipproċessar
inkwistjoni.
REKLUTAĠĠ FID-DIPARTIMENTI AMMINISTRATTIVI TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA
TAL-UNJONI EWROPEA
Min huwa l-kontrollur tad-data?
Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.
Għalfejn għandna bżonn id-data tiegħek?
Dan l-ipproċessar huwa neċessarju sabiex jiġi evalwat il-potenzjal tal-kandidati li jimlew
pożizzjoni vakanti, bħala uffiċjal, membru tal-persunal temporanju jew bil-kuntratt,
konsulent speċjali, membru tal-ġudikatura nazzjonali jew espert nazzjonali kkollokat, fi
ħdan l-Istituzzjoni.
Min għandu aċċess għad-data tiegħek?
Id-data tiegħek tiġi pproċessata mid-Direttorat tar-Riżorsi Umani u tal-Amministrazzjoni
tal-Persunal, li huwa d-dipartiment li jirrekluta, kif ukoll il-Kumitat ta’ Selezzjoni li jkun
kompost għal kull proċedura ta’ selezzjoni. Huma biss il-persuni involuti fl-ipproċessar
tal-fajl li jkunu jistgħu jaċċedu għad-data tiegħek.
Fil-kuntest tar-responsabbiltajiet tagħhom fil-qasam tal-ġestjoni tal-persunal u talamministrazzjoni, il-President u r-Reġistratur tal-qorti kkonċernata kif ukoll il-persunal li
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jassistihom ukoll ikollhom aċċess għad-data tiegħek.
Id-data tiegħek tista’ tiġi kkonsultata wkoll mid-dipartiment mediku fil-kuntest tal-eżami
mediku tal-ingaġġ jew mid-Direttur Ġenerali tal-Amministrazzjoni bħala kap tadDipartiment tar-Riżorsi Umani u tal-Amministrazzjoni tal-Persunal.
Għal kemm tinżamm id-data tiegħek?
It-tul taż-żamma tad-data personali tiegħek jiddependi mid-deċiżjoni meħuda wara lipproċessar tal-kandidatura tiegħek u tal-istatus tal-persuni rreklutati.
Uffiċjali u membri tal-persunal irreklutati: id-data personali pproċessata waqt irreklutaġġ isservi bħala bażi għall-kostituzzjoni tal-fajl personali tagħhom.
Kandidati mhux irreklutati jew li jirtiraw l-kandidatura tagħhom: tinżamm sa
sentejn wara li l-pożizzjoni tkun imtliet jew il-lista ta’ riżerva tkun skadiet.
Id-data tal-persuni rreklutati bħala konsulenti speċjali, membri tal-ġudikatura nazzjonali
jew esperti nazzjonali kkollokati tinżamm sa sentejn wara t-tmiem tal-ingaġġ tagħhom.
Id-data personali tal-kandidati mhux irreklutati ma tinżammx.
L-estratt tar-rekord kriminali prodott mill-kandidati magħżula jinżamm għal sentejn.
Liema huma d-drittijiet tiegħek?
Konformement mar-regoli applikabbli, għandek dritt titlob lill-kontrollur tad-data aċċess
għad-data tiegħek, kif ukoll, skont il-każ, għar-rettifika tagħha, għat-tneħħija tagħha, jew
id-dritt li titlob restrizzjoni ta’ pproċessar.
Barra minn hekk, tista’ tikkontesta l-ipproċessar għal raġunijiet imperattivi marbuta
mas-sitwazzjoni partikolari tiegħek.
Kif tista’ teżerċita d-drittijiet tiegħek? Lil min għandek tikkuntattja?
Tista’ tikkuntattja lill-kontrollur tad-data, bil-modi segwenti:
Indirizz postali:

Cour de justice de l’Union européenne
Direction des Ressources humaines et de l’administration
du personnel – Unité Ressources humaines
Rue du Fort Niedergrunewald
L-2925 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tingħata risposta għat-talba tiegħek mill-iktar fis possibbli u, bħala prinċipju, f’terminu
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ta’ xahar. Skont il-bżonn, dan it-terminu jista’ jiġi pprorogat.
Tista’ wkoll tikkuntattja lill-Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-Data billi tuża l-formola ta’
kuntatt tas-sit Curia, billi tagħżel is-suġġett “Il-mistoqsija tiegħi tirrigwarda: l-ipproċessar
tad-data personali tiegħi mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE”.
Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
Għandek dritt tressaq ilment quddiem il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
jekk tqis li l-ipproċessar tad-data personali li tikkonċernak ma jkunx konformi marRegolament 2018/1725.

3

