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Dikjarazzjoni 2/2019 dwar l-użu ta’ data personali waqt
kampanji politiċi

Adottata fit-13 ta’ Marzu 2019

Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta adotta d-dikjarazzjoni li ġejja:

L-involviment mal-votanti huwa inerenti għall-proċess demokratiku.Jippermetti t-tħejjija ta’
programmi politiċi, jippermetti liċ-ċittadini jinfluwenzaw il-politika u l-iżvilupp ta’ kampanji bi
qbil mal-istennija taċ-ċittadini.

Il-partiti politiċi, il-koalizzjonijiet u l-kandidati politiċi jiddependu dejjem aktar fuq data
personali u tekniki sofistikati ta’ profiling biex jimmonitorjaw u jimmiraw lill-votanti u lill-
mexxejja tal-opinjonijiet. Fil-prattika, l-individwi jirċievu messaġġi u informazzjoni
personalizzati ħafna, speċjalment dwar il-pjattaformi tal-midja soċjali, abbażi tal-interessi
personali, id-drawwiet u l-valuri tal-istil tal-ħajja.

Jintużaw għodod ta’ previżjoni biex jiġu kklassifikati jew tal-profil il-karatteristiċi tal-
personalità, il-karatteristiċi, il-burdata u punti oħra ta’ influwenza, fil-biċċa l-kbira, li
jippermettu li jsiru suppożizzjonijiet dwar il-karatteristiċi tal-personalità qawwija, inklużi l-
fehmiet politiċi u kategoriji speċjali oħra ta’ data. L-estensjoni ta’ tali tekniki tal-ipproċessar
tad-data għal skopijiet politiċi tippreżenta riskji serji, mhux biss għad-drittijiet tal-privatezza u
għall-protezzjoni tad-data, iżda wkoll għall-fiduċja tal-integrità tal-proċess demokratiku. Ir-
rivelazzjonijiet ta’ Cambridge Analytica juru kif ksur potenzjali tad-dritt għall-protezzjoni ta’
data personali jista’ jaffettwa drittijiet fundamentali oħra, bħal-libertà tal-espressjoni u l-
libertà ta’ opinjoni u l-possibilità li wieħed jaħseb liberament mingħajr manipulazzjoni.
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Il-BEPD josserva li, minbarra l-partiti politiċi u l-kandidati, diversi atturi oħra jistgħu jkunu
involuti fl-ipproċessar ta’ data personali għal skopijiet politiċi: pjattaformi tal-midja soċjali,
gruppi ta’ interess, sensara tad-dejta, kumpaniji tal-analitika, netwerks tar-reklami. Dawn l-
atturi jista’ jkollhom rwol importanti fil-proċess elettorali u l-konformità tagħhom hija
soġġetta għas-superviżjoni minn awtoritajiet indipendenti tal-protezzjoni tad-dejta.

Fid-dawl tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u elezzjonijiet oħra fl-UE skedati għall-2019,
il-BEPD jixtieq jenfasizza numru ta’ punti ewlenin li għandhom jiġu rispettati meta l-partiti
politiċi jipproċessaw id-data personali matul l-attivitajiet elettorali:

1. Data personali li tiżvela l-opinjonijiet politiċi hija kategorija speċjali ta’ data skont il-
GDPR.Bħala prinċipju ġenerali, l-ipproċessar ta’ tali data huwa pprojbit u huwa soġġett
għal numru ta’ kundizzjonijiet interpretati b’mod ristrett, bħall-kunsens espliċitu,
speċifiku, kompletament infurmat u mogħti liberament lill-individwi.1

2. Id-dejta personali li tkun ġiet ippubblikata, jew inkella tkun ġiet kondiviża mill-votanti
individwali, anke jekk ma jkunux dejta li jiżvelaw opinjonijiet politiċi, għadhom soġġetti
u protetti mil-liġi tal-UE dwar il-protezzjoni tad-dejta. Bħala eżempju, l-użu ta’ data
personali miġbura permezz tal-midja soċjali ma jistax isir mingħajr ma jkun hemm
konformità mal-obbligi rigward it-trasparenza, l-ispeċifikazzjoni tal-iskop u l-legalità.

3. Anke meta l-ipproċessar ikun skont il-liġi, l-organizzazzjonijiet iridu josservaw id-
dmirijiet l-oħra tagħhom skont il-GDPR, inkluż id-dmir li jkunu trasparenti u jipprovdu
biżżejjed informazzjoni lill-individwi li jkunu qed jiġu analizzati u li d-data personali
tagħhom tkun qed tiġi pproċessata, jekk id-dejta tkunx inkisbet direttament jew
indirettament. Il-partiti politiċi u l-kandidati għandhom ikunu lesti li juru kif huma
kkonformaw mal-prinċipji tal-protezzjoni tad-data, speċjalment il-prinċipji tal-legalità,
il-ġustizzja u t-trasparenza.

4. Huwa biss it-teħid ta’ deċiżjonijiet awtomatizzat, inkluż it-tfassil ta’ profili, fejn id-
deċiżjoni legalment jew bl-istess mod taffettwa b’mod sinifikanti lill-individwu soġġett
għad-deċiżjoni, hija ristretta. It-tfassil ta’ profili b’konnessjoni ma’ messaġġi ta’
kampanji mmirati jista’, f’ċerti ċirkostanzi, jikkawża “effetti sinifikanti simili” u, fil-
prinċipju, għandu jkun legali biss bil-kunsens espliċitu validu tas-suġġett tad-dejta.2

5. Fil-każ ta’ mmirar, għandha tingħata informazzjoni adegwata lill-votanti fejn tispjega
għalfejn qed jirċievu messaġġ partikolari, li huwa responsabbli għaliha u kif jistgħu

1Ara l-Artikolu 9 tal-GDPR.Eżempju wieħed huwa dak ta’ data li tkun saret pubblika b’mod ċar mis-suġġett tad-
data, li, bħal derogi oħra ta’ kategoriji ta’ data speċjali, jenħtieġ li jiġi interpretat b’mod ristrett, peress li ma
jistax jintuża għal data dedotta leġittima.
2Il-BEPD qabel iċċara li effett legali ġġenerat mit-teħid ta’ deċiżjonijiet awtomatizzat jista’ jinkludi li jaffettwa l-
vot ta’ persuna f’elezzjoni.
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jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom bħala suġġetti tad-dejta. Barra minn hekk, il-Bord
jinnota li, skont il-liġi ta’ xi Stati Membri, hemm rekwiżit ta’ trasparenza dwar il-
pagamenti għal reklamar politiku.

Il-BEPD jirreferi partiti politiċi u partijiet interessati oħra għall-gwida prattika u r-
rakkomandazzjonijiet maħruġa minn diversi awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data rigward l-
użu ta’ data matul l-elezzjonijiet.3Jilqa’ wkoll is-sensiela ta’ miżuri ppreżentati mill-
Kummissjoni Ewropea f’Settembru 2018,4 u l-Konklużjonijiet tal-Kunsill u tal-Istati Membri
dwar l-iżgurar ta’ elezzjonijiet Ewropej ħielsa u ġusti.5

Il-membri tal-BEPD jaħdmu wkoll flimkien ma’ awtoritajiet kompetenti rilevanti oħra6 biex
jiżguraw interpretazzjoni konsistenti u konformità mal-liġijiet applikabbli, inkluż il-GDPR, biex
jissalvagwardjaw il-fiduċja fis-sigurtà u l-integrità tal-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew u
elezzjonijiet oħra fl-UE skedati għall-2019 u lil hinn.

Il-konformità mar-regoli tal-protezzjoni tad-dejta, inkluż fil-kuntest tal-attivitajiet elettorali u
l-kampanji politiċi, hija essenzjali biex tiġi protetta d-demokrazija. Hija wkoll mezz biex
tippreserva l-fiduċja u l-kunfidenza taċ-ċittadini u l-integrità tal-elezzjonijiet. Qabel l-iskadenzi
elettorali li ġejjin, l-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-dejta huma impenjati li jimmonitorjaw u,
jekk ikun meħtieġ, jinfurzaw l-applikazzjoni tal-prinċipji tal-protezzjoni tad-dejta fil-kuntest
tal-elezzjonijiet u tal-kampanji politiċi, bħat-trasparenza, il-limitazzjoni tal-iskop, il-
proporzjonalità u s-sigurtà, kif ukoll l-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġett tad-dejta. L-
awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data se jagħmlu użu sħiħ mis-setgħat tagħhom, kif previst mill-
GDPR, u jiżguraw kooperazzjoni u konsistenza fl-azzjonijiet tagħhom fi ħdan il-qafas tal-BEPD.

Għall-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta

Il-President

(Andrea Jelinek)

3Ara l-Anness I.
4U speċjalment il-Gwida dwar l-applikazzjoni tal-liġi tal-UE dwar il-protezzjoni tad-dejta u r-Rakkomandazzjoni
dwar in-netwerks ta’ kooperazzjoni elettorali, it-trasparenza online, il-protezzjoni kontra l-inċidenti taċ-
ċibersigurtà u l-ġlieda kontra l-kampanji ta’ diżinformazzjoni:Https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/soteu2018-cybersecurity-elections-recommendation-5949_en.pdf.
5Https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6573-2019-REV-1/en/pdf.
6Pereżempju, fil-qafas tan-netwerks elettorali Ewropej kif deskritt f’aktar dettall fil- “pakkett elettorali” tal-
Kummissjoni (ara, b’mod partikolari, ir-Rakkomandazzjoni dwar in-netwerks ta’ kooperazzjoni elettorali
msemmija fin-nota 4 f’qiegħ il-paġna hawn fuq u l-proposta tal-Kummissjoni għal regolament tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 fir-rigward ta’ proċedura ta’
verifika marbuta mal-ksur ta’ regoli dwar il-protezzjoni ta’ data personali fil-kuntest ta’ elezzjonijiet għall-
Parlament Ewropew).
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