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Dikjarazzjoni tal-Privatezza dwar l-ipproċessar ta’ data personali fir-rigward tal-Fond 
tal-SMEs 

 
Il-protezzjoni tal-privatezza tiegħek hija ta’ importanza kbira għall-Uffiċċju tal-Proprjetà 
Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (‘EUIPO’ jew ‘l-Uffiċċju’). L-Uffiċċju huwa impenjat li jirrispetta 
u jipproteġi d-data personali tiegħek u jiżgura d-drittijiet tiegħek bħala suġġett tad-data. Id-
data kollha ta’ natura personali, jiġifieri data li tidentifikak direttament jew indirettament, tiġi 
trattata b’mod ġust, legali u bl-attenzjoni dovuta. 
 
Din l-operazzjoni ta’ proċessar hija soġġetta għar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward 
tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar 
il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni 
Nru 1247/2002/KE. 
 
L-informazzjoni f'din il-komunikazzjoni qed tingħata skont l-Artikoli 15 u 16 tar-Regolament 
(UE) Nru 2018/1725. 
 
 
1. X'inhi n-natura u l-iskop tal-operazzjoni tal-ipproċessar? 
 
Id-data hija miġbura u ġestita mill-Uffiċċju biex tevalwa l-eliġibilità tal-applikanti biex 
jipparteċipaw fil-proċedura tal-għotja tal-fondi tal-SMEs u tevalwa l-kontenut tal-proposti 
sottomessi bil-ħsieb li tingħata l-għotja. 
 
Ċertu data hija neċessarja għall-eżekuzzjoni tal-għotjiet mogħtija u għall-iskopijiet li jinkiseb 
feedback dwar is-servizz, inklużi livelli ta’ sodisfazzjon. 
 
Id-data personali mhux se tintuża għall-ebda teħid ta’ deċizjonijiet awtomatizzat, inkluż it-
tfassil ta' profil. 
 
 
2. X'data personali nipproċessaw? 
 
Data personali pproċessata tista’ tikkonċerna l-applikant,is-sħab tagħhom u entitajiet affiljati, 
sottokuntratturi u l-ħaddiema tagħhom (kemm persuni fiżiċi kif ukoll ġuridiċi). Il-kategoriji/It-
tipi ta’ data personali pproċessata huma kif ġej: 
 

• data ta’ identifikazzjoni: 
o isem (isem, kunjom, kunjom preċedenti); 
o isem tal-kumpanija; 
o firma ta’ persuna jew rappreżentant awtorizzat; 
o titlu, kariga, funzjonijiet u dipartiment; 
o dettalji ta’ kuntatt (sit web u indirizz tal-email, fax, numru tat-telefon tan-negozju 

u/jew tal-mobile, indirizz postali uffiċjali, pajjiż ta’ residenza). 

• referenza tal-kont bankarju (kodiċi IBAN u BIC), kopja ta’ rendikont bankarju, numru 
tal-VAT, ċertifikat tal-VAT, numru tal-assigurazzjoni nazzjonali; 

• dikjarazzjoni tal-eliġibbiltà u t-twettiq tar-rekwiżiti tal-għażla; 

• deskrizzjoni tas-servizzi li għalihom qed tintalab għotja (kemm jekk IPPDA, jew drittijiet 
tal-PI jew it-tnejn).  
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3. Min hu responsabbli għall-ipproċessar tad-data? 
 
L-ipproċessar tad-data personali jitwettaq taħt ir-responsabbiltà tal-EUIPO. 
 
Id-data personali miġbura tiġi trattata b’mod kunfidenzjali u pproċessata biss minn membri 
tal-persunal awtorizzati li jindirizzaw proċeduri ta’ akkwist u għotja, inkluż persunal li jindirizza 
kwistjonijiet finanzjarji u membri tal-kumitati tal-ftuħ u tal-evalwazzjoni, esklussivament għal 
skopijiet ta’ ġestjoni u amministrazzjoni. L-ipproċessar tad-data personali huwa r-
responsabbiltà tad-Dipartiment tal-Konsumatur flimkien mad-Dipartiment Finanzjarju li 
jaġixxu flimkien bħala kontrolluri konġunti. Jekk ikun applikabbli, esperti esterni u kuntratturi 
li jassistu lill-Uffiċċju bl-evalwazzjonijiet jistgħu jingħataw aċċess għal data personali fuq bażi 
ta’ ħtieġa ta’ tagħrif wara li jiffirmaw dikjarazzjoni ta’ kunfidenzjalità u ta’ nuqqas ta’ kunflitt ta’ 
interessi. 
 
 
4. Min għandu aċċess għad-data personali tiegħek u lil min tiġi żvelata? 
 
Id-data personali tinħażen f’applikazzjonijiet tal-IT siguri skont l-istandards ta’ sigurtà tal-
Uffiċċju. 
 
Xi data personali hija wkoll żvelata lill-pubbliku biex tissodisfa l-obbligu li informazzjoni dwar 
ir-riżultat tal-proċeduri tal-għotja tiġi ppubblikata. L-informazzjoni żvelata hija kif ġej: 
a) l-isem tal-benefiċjarju; 
b) il-lokalità tal-benefiċjarju, jiġifieri: 

i. l-indirizz tar-riċevitur meta l-benefiċjarju jkun persuna ġuridika. 
c) l-ammont impenjat legalment; 
d) in-natura u l-iskop tal-għotja. 
 
Biex intejbu s-servizzi tagħna u nevalwaw is-suċċess tal-Fond tal-SMEs, il-parteċipanti fil-
proċedura tal-għotja huma mistiedna jwieġbu stħarriġ. Jinġabru biss l-indirizz tal-email 
tagħhom u t-tweġibiet għall-istħarriġ. Riżultati anonimizzati tal-istħarriġ dwar il-feedback 
jistgħu jiġu ppubblikati fuq is-sit web tal-EUIPO. L-għodda LimeSurvey tal-Uffiċċju tintuża 
għal dan l-istħarriġ. Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkonsulta d-dikjarazzjoni tal-
privatezza speċifika. 
 
Barra minn hekk, fuq talba, id-data tista’ tiġi trasferita lill-konsulenti legali tal-Uffiċċju, il-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri, l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF), is-Servizz tal-Awditjar Intern 
tal-Uffiċċju u l-Qorti tal-Ġustizzja. Xi data personali tista’ tiġi ttrasferita lill-uffiċċji nazzjonali 
tal-PI għall-finijiet ta’ verifika dwar jekk il-kundizzjonijiet għall-għotja ġewx sodisfati. Id-data 
trasferita hija limitata għal dik strettament neċessarja għall-ġestjoni tal-proċedura tal-għotja, 
jew għal investigazzjonijiet jew awditi uffiċjali. 
 
 
5. Aħna kif nipproteġu u nissalvagwardjaw l-informazzjoni tiegħek? 
 
Aħna nieħdu miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa sabiex nissalvagwardjaw u nipproteġu d-
data personali tiegħek minn qerda aċċidentali jew illegali, telf, bidla u żvelar jew aċċess mhux 
awtorizzat. 
 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/data_protection/LimeSurvey_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/data_protection/LimeSurvey_en.pdf


 
ID-DIPARTIMENT TAL-KONSUMATUR 

    

 

3 

 

Id-data personali kollha relatata mal-ġestjoni tal-interazzjonijiet tal-utenti hija pproċessata 
permezz ta’ software integrat ta’ ġestjoni tar-relazzjoni mal-klijent li jiġbor informazzjoni dwar 
il-klijenti u l-interazzjonijiet tagħhom mal-Uffiċċju minn diversi sorsi. 
 
L-Uffiċċju juża wkoll sistemi/bażijiet tad-data oħra li fihom id-data tinħażen f’ambjent sigur 
skont l-istandards tal-Uffiċċju, kif ukoll f’folders elettroniċi speċifiċi li huma aċċessibbli biss 
għar-riċevituri awtorizzati. Livelli xierqa ta’ aċċess jingħataw individwalment biss lir-riċevituri 
msemmija hawn fuq. 
 
Il-bażi tad-data hija protetta bil-password permezz ta’ sistema ta’ reġistrazzjoni waħda u 
konnessa awtomatikament mal-ID tal-utent. L-e-rekords jinżammu b’mod sigur biex jiġu 
ssalvagwardjati l-kunfidenzjalità u l-privatezza tad-data fihom. 
 
Kull minn jittratta data personali fil-kuntest ta’ ġestjoni tal-interazzjonijiet tal-utent, fi 
kwalunkwe stadju, jiffirma dikjarazzjoni ta’ kunfidenzjalità li tinżamm ġewwa l-folder tal-
proċedura. 
 
 
6. Kif tista’ tikseb aċċess għal informazzjoni li tikkonċernak u, jekk meħtieġ, 

tirrettifikaha? Kif tista’ tirċievi d-data tiegħek? Kif tista’ titlob li d-data personali 
tiegħek titħassar, jew tillimita / toġġezzjona għall-ipproċessar tagħha? 

 
Għandek id-dritt li taċċessa, tirrettifika, tħassar u tirċievi d-data personali tiegħek, kif ukoll 
tirrestrinġi jew toġġezzjona għall-ipproċessar tad-data tiegħek, kif previst fl-Artikoli 17 sa 24 
tar-Regolament (UE) 2018/1725. 
 
Jekk tixtieq tivverifika liema data personali hija maħżuna f’ismek mill-kontrollur, u/jew li tkun 
modifikata, ikkoreġuta jew imħassra, jekk jogħġbok ibgħat talba espliċita bil-miktub lill-
kontrollur tad-data delegat, id-direttur tad-Dipartiment tal-Konsumatur. Kull talba għall-
korrezzjoni tad-data personali tiġi evalwata skont ir-rekwiżiti tal-protezzjoni tad-data. 
 
Madankollu, id-dritt ta’ aċċess u rettifika huma soġġetti għal restrizzjonijiet qabel il-limitu ta’ 
riċeviment ta’ talbiet għal parteċipazzjoni fejn il-kuntatt bejn l-Uffiċċju u l-applikant huwa 
pprojbit (mingħajr preġudizzju għall-eċċezzjonijiet li jsiru kjarifiki jew ikkoreġuti żbalji 
amministrattivi). Id-dritt għar-rettifika huwa ristrett wara li jkun skada l-limitu ta’ żmien għall-
wasla tat-talbiet ta’ parteċipazzjoni, skont l-Artikolu 169 tar-Regolament (UE, Euratom) 
2018/1046. 
 
It-talba tiegħek titwieġeb mingħajr dewmien żejjed, u fi kwalunkwe każ fi żmien xahar minn 
meta din tasal. Madankollu, skont l-Artikolu 14(3) tar-Regolament (UE) 2018/1725, dak il-
perjodu jista’ jiġi estiż b’xahrejn oħra fejn meħtieġ, meta jitqiesu l-kumplessità u n-numru tat-
talbiet. L-Uffiċċju jinfurmak bi kwalunkwe tali estensjoni fi żmien xahar minn meta tasal it-
talba, flimkien mar-raġunijiet għad-dewmien. 
 
 
7. X’inhi l-bażi ġuridika għall-ipproċessar tad-data tiegħek? 
 
Id-data personali hija pproċessata skont l-Artikolu 5(1)(a) tar-Regolament (UE) 2018/1725, li 
jiddikjara li “l-ipproċessar ikun meħtieġ għat-twettiq ta’ kompitu li jsir fl-interess pubbliku jew 
fl-eżerċizzju ta’ awtorità uffiċjali mogħtija lill-istituzzjoni jew lill-korp tal-Unjoni”, l-Artikolu 
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5(1)(b) tar-Regolament (UE) 2018/1725, li jiddikjara li “l-ipproċessar ikun meħtieġ għall-
konformità ma’ obbligu legali li għalih huwa soġġett il-kontrollur”, u Artikolu 5(1)(c) tar-
Regolament (UE) 2018/1725, li jiddikjara li “l-ipproċessar ikun meħtieġ għat-twettiq ta’ 
kuntratt li għalih is-suġġett tad-data huwa parti jew sabiex jittieħdu passi fuq talba tas-suġġett 
tad-data qabel ma jidħol f’kuntratt”. 
 
Data personali tiġi miġbura u pproċessata skont l-istrument(i) legali li ġejjin: 
 

• Ir-Regolament Nru BC-1-19 tal-Kumitat tal-Baġit tal-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali 
tal-Unjoni Ewropea tal-10 ta’ Lulju 2019 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet finanzjarji 
applikabbli għall-Uffiċċju (‘Regolament Finanzjarju’); 

• Ir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046; 

• Id-deċiżjoni tal-għotja. 
 
 
8. Għal kemm żmien naħżnu d-data tiegħek? 
 
Il-fajls ta’ għotja ta’ suċċess huma soġġetti għal perjodu ta’ żamma amministrattiva sa 7 snin 
wara l-iffirmar tad-deċiżjoni ta’ għotja, f’konformità mal-politika ta’ żamma tal-Uffiċċju u l-
iskeda għal fajls finanzjarji. Għal proposti li ma rnexxewx il-perjodu ta’ żamma jdum sa 5 snin. 
 
Data personali li tirreferi għal persuni ġuridiċi li għalihom it-titlu uffiċjali jidentifika persuna 
fiżika waħda jew aktar li tkun ippubblikata fuq is-sit web tal-Uffiċċju għaż-żewġ proċeduri 
għandha titneħħa sentejn wara t-tmiem tas-sena finanzjarja li fiha ngħataw il-fondi. 
 
 
9. Informazzjoni ta’ kuntatt 
 
F’każ li jkollok xi mistoqsijiet rigward l-ipproċessar tad-data personali tiegħek, jekk jogħġbok 
ibgħathom lill-kontrollur tad-data, id-direttur tas-CD, fuq: 
DPOexternalusers@euipo.europa.eu. 
 
Tista’ tikkonsulta wkoll lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data (UPD) tal-EUIPO fuq: 
DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu. 
 
 
Forom ta’ rikors 
 
Jekk it-talba tiegħek ma titweġibx kif xieraq mill-kontrollur tad-data u/jew mill-UPD, tista’ 

tressaq ilment mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data fuq: 

edps@edps.europa.eu. 
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