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Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali 

 
Policy dwar il-Protezzjoni tad-Data 

 
L-ipproċessar tad-data personali u sensittiva hija regolata permezz tar-Regolament Ġenerali 
dwar il-Protezzjoni tad-Data (2016/679) tal-Unjoni Ewropea u l-Att dwar il-Protezzjoni u l-
Privatezza tad-Data (Kapitlu 586 tal-Liġijiet ta’ Malta, 2018).  Dan jgħodd kemm għal data 
miżmuma b’mod manwali u anke dik elettronika.  Il-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien 
Soċjali (FSWS) hija kommessa li tosserva l-prinċipji dwar il-Protezzjoni tad-Data kif jinsabu f’din 
il-leġislazzjoni msemmiha hawn fuq. 
 
Raġunijiet għaliex tinġabar id-data 
 
Il-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali (FSWS) tiġbor u tipproċessa informazzjoni 
sabiex tkun tista taqdi dmirha skont il-liġi.  Id-data kollha tiġi miġbura u pproċessata skont il-
liġi li tirregola l-Protezzjoni tad-Data u liġijiet oħra relevanti li jirregolaw il-Fondazzjoni għas-
Servizzi tal-Ħarsien Soċjali (FSWS), l-operat tagħha u s-servizzi offruti mill-aġenziji tagħha. Il-
liġijiet relevanti huma dawn li ġejjin: 
 
Regolamentazzjoni tal-Unjoni Ewropea: 

• Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (2016/679) 

Liġijiet ta’ Malta: 

• Kapitlu 586: L-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data 

• Kapitlu 491: L-Att li jirregola l-Fostering 

• Kapitlu 495: L-Att li jirregola l-Adozzjonijiet 

• Kapitlu 496: L-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni 

• Kapitlu 569: L-Att dwar il-Protezzjoni tat-Tfal (Kura Alternattiva) 

• Kapitlu 582: L-Att dwar l-Awtorita’ tal-iStandards fil-Kura Soċjali 

• Kapitlu 581: L-Att dwar Vjolenza ibbażata fuq il-Ġeneru 

 
 



 
Dawk li jirċievu d-data 
 
L-impjegati tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali (FSWS) li huma nkarigati li jaqdu 
ċerti funzjonijiet għandhom aċċess għall-Informazzjoni Personali.  Din l-informazzjoni tista’ 
tingħata biss lil terzi persuni f’każijiet meta dan hu permess mill-liġi. 
 

  



Id-Drittijiet tad-detenturi tad-data 

 

Bħala detenturi tad-data, kemm l-impjegati kif ukoll dawk li jagħmlu użu mis-servizzi tal-

Fondazzjoni, għandhom dritt li jkunu jafu, bla ħlas, l-informazzjoni li l-Fondazzjoni għas-

Servizzi tal-Ħarsien Soċjali (FSWS) iżżomm u tipproċessa dwarhom, ir-raġuni għal dan, min 

għandu aċċess għal din l-informazzjoni, kif tinżamm u kif tiġi aġġornata.  Għandhom ukoll id-

dritt li jkunu jafu x’passi qed tieħu l-Fondazzjoni biex tosserva il-leġislazzjoni relatata mal-

protezzjoni tad-data. 

 

Ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data jistabbilixxi proċedura formali kif għandha 

tkun segwita talba mid-detenturi tad-data.  Kull min hu detentur tad-data għandu d-dritt 

jaċċessa kull informazzjoni personali miżmuma dwaru mill-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-

Ħarsien Soċjali (FSWS), kemm b’mod elettroniku kif ukoll b’mod manwali.  Talbiet għal aċċess 

ta’ informazzjoni personali għandha ssir bil-miktub mid-detenturi ta’ din l-informazzjoni u 

tinbagħat lill-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali (FSWS).  Dettalji li 

permezz tagħhom il-persuna tista’ tiġi iddentifikata, bħal numru tal-Karta tal-Identita’, isem u 

kunjom tal-persuna kkonċernata għandhom ikunu inklużi fit-talba għall-aċċess.  F’każ ta’ bżonn 

li tiġi kkonfermata l-identita’ tal-persuna, il-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali 

(FSWS) tista’ titlob il-preżentazzjoni ta’ dokument uffiċjali ta’ identifikazzjoni. 

 

Il-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali (FSWS) tagħmel ħilitha kollha sabiex twieġeb 

malajr kemm jista’ jkun għal talbiet dwar aċċess ta’ informazzjoni personali u tassigura li din l-

informazzjoni tiġi pprovduta fi żmien raġjonevoli iżda mhux iktar tard minn xahar minn meta 

tkun saret it-talba, sakemm ma jkunx hemm raġuni ġustifikata għaliex dan il-perjodu jkun itwal.  

F’dan il-każ, ir-raġuni tingħata bil-miktub lid-detentur tad-data li jkun għamel it-talba.  Fil-każ 

li jkun hemm xi vjolazzjoni tal-protezzjoni tad-data, id-detentur tad-data jiġi avżat b’dan. 

 

Id-detenturi kollha tad-data għandhom dritt li jitolbu sabiex f’każ li l-informazzjoni dwarhom 

hija żbaljata, din ma tintużax jew tiġi emendata.  Id-detenturi tad-data jistgħu wkoll jitolbu li d-

data dwarhom tiġi mħassra. 

 

Jekk applikabbli, dawn id-drittijiet jistgħu jiġu limitati skont il-Leġislazzjoni dwar il-Protezzjoni u l-

Privatezza tad-Data. 

 

F’każ li d-detenturi tad-data ma jkunux sodisfatti bl-eżitu tat-talba tagħhom għall-aċċess tad-

data, jistgħu jagħmlu oġġezzjoni formali lill-Kummissarju tal-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-

Data, li d-dettalji tiegħu jinsabu iktar l-isfel. 

 

Il-policy dwar il-perjodu ta’ kemm tinżamm id-data mill-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien 

Soċjali (FSWS) tinsab f’dokument ieħor maħruġ mill-istess Fondazzjoni u li hi aċċessibbli fuq il-

websajt tal-Fondazzjoni https://fsws.gov.mt/ 

 

Data li teħtieġ li tinqered wara l-perjodi ta’ żmien stipulati hawn fuq, se tiġi distrutta b’mod 

effiċjenti biex ikun assigurat li l-informazzjoni ma tibqax disponibbli fi ħdan il-Fondazzjoni 

għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali (FSWS). 

 

L-Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-Data jista’ jiġi kkuntattjat jew permezz tal-posta elettronika 

fl-indirizz dataprotection.fsws@gov.mt jew permezz tat-telefon 22588900. 

https://fsws.gov.mt/
mailto:dataprotection.fsws@gov.mt


 

Il-Kap Eżekuttiv, bħala l-Kontrollur tad-Data tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali 

(FSWS), jista’ jiġi ikkuntattjat: 

212, Triq il-Kannun, Sta Venera SVR 9034 

Telefon:  22588900 

Imejl:  alfred-b.grixti@gov.mt 

 

Il-Kummissarju tal-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data 

Il-Kummissarju tal-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data jista’ jiġi ikkuntattjat: 

Level 2, Airways House, 

Triq il-Kbira, 

Sliema  SLM 1549 

Telefon:  23287100  

Imejl:  idpc.info@idpc.org.mt 

mailto:alfred-b.grixti@gov.mt
mailto:idpc.info@idpc.org.mt

