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Informazzjoni pprovduta skont l-Artikolu 13 tal-GDPR (Regolament Ġenerali dwar il-
Protezzjoni tad-Data) 

 

Introduzzjoni 

ENGEL AUSTRIA GmbH tiddikjara l-impenn tagħha mingħajr riżervi għall-prinċipji tal-
protezzjoni tad-data fl-Unjoni Ewropea u għalhekk iżżomm konformità mad-dispożizzjonijiet 
regolatorji rilevanti tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR). 

Id-data personali għalhekk tinġabar, tiġi pproċessata u trażmessa biss jekk ikun hemm bażi 
legali xierqa (Artikolu  6 GDPR). Meta jsir dan, tingħata attenzjoni partikolari lill-konformità mal-
prinċipji tal-ipproċessar tad-data (Artikolu 5 GDPR). 

L-informazzjoni li ġejja tifforma l-bażi għall-eżerċizzju effettiv tad-drittijiet mogħtija mill-GDPR. 

 

1. Identità tal-kontrollur 

L-iskop u l-mezzi tal-ipproċessar tad-data jaqgħu taħt id-diskrezzjoni unika ta’ ENGEL AUSTRIA 
GmbH. Bħala kontrollur skont it-termini tal-GDPR, ENGEL AUSTRIA GmbH hija disponibbli bid-
dettalji ta’ kuntatt li ġejjin: 

 

ENGEL AUSTRIA GmbH  

Ludwig-Engel-Straße 1 

A-4311 Schwertberg 

l-Awstrija 

 

Tel.: +43 50 620-0  

Faks: +43 50 620-3009  

E-Mail: dataprotection@engelglobal.com   

 

Informazzjoni dwar il-postijiet ta’ ENGEL madwar id-dinja (il-Grupp ENGEL) tista’ tiġi aċċessata 
fuq www.engelglobal.com/dataprotection. 

 

2. L-għanijiet tal-ipproċessar u l-bażi legali 

ENGEL AUSTRIA GmbH tipproċessa data personali għall-iskop ta’ eżekuzzjoni ta’ ordnijiet u l-
eżekuzzjoni ta’ kuntratti kif ukoll fl-eżerċizzju ta’ rekwiżiti ta’ żamma legali. Barra minn hekk, l-
istadji tal-ipproċessar jitwettqu sabiex jippermettu proċeduri ta’ reġistrazzjoni u awtentikazzjoni.  

 

Id-data personali tinkiseb, tiġi pproċessata u, jekk ikun meħtieġ, tiġi trażmessa minn ENGEL 
AUSTRIA GmbH fuq il-bażi tal-kunsens tas-suġġett tad-data. L-iskop primarju tal-eżekuzzjoni 
tal-kuntratt jikkostitwixxi bażi legali supplimentari. Għalhekk hemm interess leġittimu għat-
trażmissjoni tad-data fil-Grupp ENGEL.       

 

3. Riċevituri fi ħdan l-Unjoni Ewropea 

Sa fejn huwa meħtieġ mill-iskopijiet tal-ipproċessar, id-data personali tiġi trasferita lill-kumpaniji 
u r-rappreżentanti tal-Grupp ENGEL fi ħdan l-Unjoni Ewropea.  
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4. Trasferiment lejn pajjiżi terzi 

Kwalunkwe trasferiment ta’ data personali lejn pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea (pajjiżi terzi) 
huwa limitat għall-iskop tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt u l-eżekuzzjoni tal-ordnijiet u jindirizza biss 
lill-kumpaniji u r-rappreżentanti tal-grupp ENGEL.  

It-trasferiment tad-data lill-kumpaniji u r-rappreżentanzi tal-Grupp ENGEL barra mill-Unjoni 
Ewropea huwa suġġett għal deċiżjoni ta’ adegwatezza tal-Kummissjoni Ewropea jew għal 
salvagwardji xierqa għall-protezzjoni tad-data skont l-Artikolu 46 GDPR. 

Minkejja l-livell għoli ta’ protezzjoni tad-data fi ħdan il-Grupp ENGEL u l-impenn ċar għall-
prinċipji tal-GDPR, it-trasferiment tad-data lejn pajjiżi terzi huwa mingħajr eċċezzjoni suġġett 
għall-kunsens tas-suġġett tad-data. 

 

5. Perjodu ta’ ħażna 

Skont il-prinċipju tal-limitazzjoni tal-ħażna, ENGEL AUSTRIA GmbH taħżen data personali għat-
tul tal-perjodi statutorji ta’ żamma u ħażna. Minħabba d-dispożizzjonijiet rilevanti, fil-prinċipju, 
japplika perjodu ta’ ħażna ta’ seba’ snin li jibda mill-eżekuzzjoni rispettiva tal-kuntratt jew pjuttost 
it-tmiem tar-relazzjoni kummerċjali.  

Lil hinn mill-perjodi statutorji ta’ żamma, id-data personali ma hijiex se tiġi maħżuna għal iktar 
żmien milli hu meħtieġ għat-twettiq tal-iskop tal-ipproċessar rispettiv jew – b’mod partikolari 
skont l-Artikolu 17(3), punt (e) GDPR – għall-istabbiliment, l-eżerċizzju jew id-difiża ta’ talbiet 
legali. 

 

6. Drittijiet tas-suġġett tad-data 

Sabiex jipproteġu l-interessi tagħhom, is-suġġetti tad-data huma intitolati għal 

- dritt ta’ aċċess 

- dritt għar-rettifika 

- dritt għal tħassir (“dritt li wieħed jintesa”) 

- dritt għal restrizzjoni tal-ipproċessar 

- dritt li wieħed joġġezzjona għall-ipproċessar 

- dritt għal portabilità tad-data 

- dritt li wieħed jiġi infurmat bil-korrezzjoni/tħassir jekk possibbli, u 

- dritt għal reviżjoni individwali ta’ deċiżjonijiet totalment awtomatizzati 

 

7. Dritt li jiġi rtirat il-kunsens 

Is-suġġetti tad-data għandhom id-dritt li jirtiraw il-kunsens fi kwalunkwe ħin, mingħajr ma 
jaffettwaw il-legalità tal-ipproċessar ibbażat fuq il-kunsens qabel l-irtirar tiegħu.  

 

8. Dritt li jitressaq ilment quddiem awtorità superviżorja 

Jekk suġġett tad-data jikkunsidra l-ipproċessar tad-data personali relatata miegħu bħala ksur 
tad-dispożizzjonijiet tal-GDRP, huwa jkollu dritt li jressaq ilment quddiem l-Uffiċju tal-
Kummissarju għall-Protezzjoni tad-Data, Floor 2, Airways House, High Street, Sliema SLM 1549 
u kwalunkwe awtorità superviżorja nazzjonali oħra ta’ Stat Membru tal-Unjoni Ewropea. 
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9. Ħtieġa ta’ forniment ta’ data 

Il-forniment ta’ data personali mill-persuni kkonċernati huwa meħtieġ għall-konklużjoni ta’ 
kuntratti ma’ ENGEL AUSTRIA GmbH u l-eżekuzzjoni tal-ordni korrispondenti. Barra minn hekk, 
il-forniment ta’ data personali huwa prerekwiżit sabiex ikunu permessi proċeduri ta’ 
reġistrazzjoni u awtentikazzjoni. 

Nuqqas ta' forniment ta' data personali jista' jirriżulta f'impossibbiltà li tidħol f'kuntratt, 
impossibbiltà li teżegwixxi ordni jew il-kanċellazzjoni ta' proċeduri ta' reġistrazzjoni u 
awtentikazzjoni.  


