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Politika għall-Protezzjoni tad-Data tas-Siti tal-Midja Soċjali
L-għan għall-ġbir tad-data:
Id-data kollha miġbura f'dan is-sit hija pproċessata skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (UE) 2016/679, u
kwalunkwe liġi/regolament ieħor li għalihom jista’ jkun soġġett is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm. Għal aktar
informazzjoni jekk jogħġbok aċċessa l-Polza tal-Protezzjoni tad-Data hekk kif tirreġistra.
Riċevituri tad-data:
L-impjegati li huma assenjati biex iwettqu l-funzjonijiet ta' dan id-Dipartiment, jaċċessaw l-informazzjoni li jirċievu. Id-Data Personali
stazzjonata fuq is-siti tal-midja soċjali tista’ tiġi żvelata lill-partijiet terzi meta dan huwa permess bil-liġi.
Aċċess għall-Partijiet Terzi:
It-tagħrif ipprovdut minnek f'dan is-sit jista’ jkun aċċessat minn partijiet terzi għall-għanijiet tal-ipproċessar u tal-ġbir tad-data
personali waqt li dan ikun qed jitħejja u jingħata lis-Servizzi Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm, Malta.
Id-drittijiet tiegħek:
Int intitolat li tkun taf, liema informazzjoni s-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm iżomm u jipproċessa dwarek u għaliex;
min għandu aċċess għaliha; kif tinżamm aġġornata; dak li qed jagħmel id-Dipartiment biex jikkonforma mal-obbligi tiegħu skont irRegolament Ġenerali għall-Protezzjoni tad-Data (UE) 2016/679.
Is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm isegwi r-Regolament Ġenerali għall-Protezzjoni tad-Data (UE) 2016/679 jistabbilixxi
proċedura formali biex jiġu ttrattati t-talbiet ta’ aċċess għal suġġett tad-data.
Is-suġġetti tad-data kollha għandhom id-dritt li jaċċessaw kwalunkwe informazzjoni personali miżmuma dwarhom mid-Dipartiment,
jew b'mod elettroniku jew f'fajls manwali. Talbiet mis-suġġetti tad-data għandhom jiġu indirizzati bil-miktub lill-Uffiċjal talProtezzjoni tad-Data tas-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm. Id-dettalji ta’ identifikazzjoni tiegħek bħan-numru tal-karta
tal-identità, l-isem u l-kunjom u l-indirizz għandhom jintbagħtu mat-talba. Fil-każ li niltaqgħu ma’ diffikultajiet ta' identifikazzjoni,
inti tista’ tkun meħtieġ/a li tibgħat kopja elettronika ta’ dokument ta’ identifikazzjoni bħall-Karta ta' l-Identità, Liċenzja tas-Sewqan
jew Passaport, liema kopja tintbagħat lura wara li l-identifikazzjoni tiġi stabbilita.
Is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm għandu l-għan li jikkonforma ma’ talbiet għal aċċess għal informazzjoni personali fi
żmien xahar mid-data li jirċievi t-talba, sakemm ma jkunx hemm raġuni tajba għal dewmien. Meta talba għall-aċċess ma tistax tiġi
sodisfatta fil-perjodu ta' żmien iddikjarat, ir-raġuni għandha tkun spjegata bil-miktub lis-suġġett tad-data li jagħmel/tagħmel ittalba.
Is-suġġetti tad-data kollha għandhom id-dritt li jitolbu li l-informazzjoni tagħhom tiġi emendata, imħassra jew ma tibqax tiġi uzata
fil-każ li r-riżultati tad-data jkunu żbaljati. Jekk applikabbli, dawn id-drittijiet jistgħu jiġu limitati skont il-Leġislazzjoni dwar ilProtezzjoni u l-Privatezza tad-Data. F’każ li mintix sodisfatt bit-tweġiba li ngħatajt għat-talba għal aċċess, tista’ tirreferi l-ilment
tiegħek lill-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data, li d-dettalji ta’ kuntatt tiegħu jidhru hawn taħt.
Kull komunikazzjoni għandha tkun indirizzata lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data fuq dpo.nbts@gov.mt
Kontrollur tad-Data - National Blood Transfusion Service jista’ jiġi kkuntattjat hawnhekk:
Indirizz Postali - National Blood Transfusion Service.
G’Mangia Square.
G’Mangia.
Tel: 22066209
Imejl: dpo.nbts@gov.mt
Il-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data jista’ jiġi kkuntattjat hawnhekk:
Indirizz Postali: 2 Livell, Airways House,
Triq il-Kbira,
Tas-Sliema, SLM 1549
Tel: 23287100
Imejl: idpc.info@idpc.org.mt
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