Ministeru għas-Saħħa Politika għall-Protezzjoni tad-Data

L-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data (EU 2016/679 (GDPR) u l-Att dwar ilProtezzjoni tad-Data (Kap 586) jirregola l-ipproċessar tad-data personali, kemm jekk
miżmuma elettronikament kif ukoll manwalment.

Il-Ministeru għas-Saħħa (MFH) li f’termini tal-istess Att, huwa l-Kontrollur tal-ipproċessar ta’
numru ta’ data fi ħdan il-ministeru, huwa impenjat li jkun konformi mal-prinċipji talipproċessar tad-Data kif stabbiliti fl-istess Att.

1.0 Raġunijiet tal-Ipproċessar

L-MFH tiġbor u tipproċessa informazzjoni fuq is-suġġett tad-data fit-twettiq tar-rwol tagħha
biex tagħti servizz lill-klienti u biex twettaq ir-responsabilitajiet fdati lilha f’ambitu tal-Att
dwar l-Amministrazzjoni Pubblika, l-Att dwar l-Amministrazzjoni Finanzjaraja u l-Verifa,
Regolamenti dwar il-Kuntratti Pubblici, liġijiet dwar is-saħħa, Direttivi tal-EU, Avviżi Legali,
policies u regolamenti oħra. F’dan ir-rigward, jista’ jkun il-każ li tiġi aċċessa data mill-entitajiet
li jaqgħu taħt il-portafoll tal-Ministeru skont il-Liġijiet ta’ Malta. Kull data pproċessata hija
skont l-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data, 2001, l-Atti msemmija aktar qabel u
leġislazzjoni sussidjarja oħra.

2.0 Riċevent tad-Data

L-informazzjoni li inti tgħaddi lill-MFH b’mod kunfidenzjali tintuża mill-impjegati tal-MFH
fit-twettiq tax-xogħol tagħhom u ma tkunx mgħoddija lil-terzi persuni mingħajr il-kunsent
tiegħek sakemm ma jkunx hemm xi obbligi taħt xi liġi speċifika oħra, konvenzjoni
internazzjonali jew Regolament tal-UE/Direttivi.

3.0 Id-drittijiet Tiegħek

Int intitulat/a li tkun taf x’informazzjoni qegħda tinżamm u tiġi pproċessa dwarek mill-MFH,
ir-raġuni għaliex, min għandu aċċess għaliha u kif qed tinżamm. L-Att jagħmel provediment
formali ta’ kif is-suġġett ta’ data għandu jagħmel talbijiet bhal dawn, li isegwi l-MFH. Għal
dan ir-rigward, talbiet biex wieħed jkollu aċċess għal data personali għandhom ikunu bilmiktub
u indirizzati lil Kontrollatur tad-Data, Ministeru għas-Saħħa, 15 Palazzo Castellania, Triq il-

Merkanti, l-Belt – VLT 1171 jew permess tal-email fuq dp.meh-health@gov.mt. Mattalba ssuġġett tad-data għandu jehmeż kopja tal-Karta tal-Identita’ jew kopja tal-Passaport. Dan iddokument ta’ identifikazzjoni jkun mibgħut lura lilek minn MFH meta tingħatalek risposta bilmiktub. Int għandek id-dritt ukoll bħala suġġett tad-data li timenda, tħassar jew titlob li ma
tibqax tintuża informaazzjoni fil-kaz li l-informazzjoni ma tkunx korretta. Għal dan il-għan,
MFH twiegħed li tieħu azzjoni f’kaz li jkun ippruvat li l-informazzjoni ma tkunx korretta.

L-MFH timmira li tikkonformi kemm jista’ jkun malajr it-talbiet għal-data personali u tiżgura
li din tingħata fi żmien raġonevoli sakemm ma jkunx hemm raġuni valida għal dewmien. Meta
talba għal-aċċess tad-data ma tkunx tista’ tiġi milqugħa fi żmien raġonevoli, tingħata raġuni
għaliex bil-miktub.

4.0 Uffiċjal għal-Protezzjoni tad-Data

MFH ħatar Uffiċjal għal-Protezzjoni tad-Data biex jittrattaw każijiet ta’ protezzjoni ta’ data fi
ħdan il-Ministeru. F’dan ir-rigward, inti tista’ tistaqsi lil-Uffiċjal għal-Protezzjoni tad-Data
dwar miżuri ezistenti f’ipproċessar ta’ data personali billi tikteb lil Uffiċjali għal-Protezzjoni
tad-Data fl-indirizz ta’ hawn fuq.

