ILMENT LILL-AWTORITA` PUBBLIKA
(Att dwar il-Liberta` tal-Informazzjoni, Kap. 496)
Dettalji li għandhom jimtlew mill-applikant. F’każ ta’ diffikulta`, assistenza tkun provduta mill-uffiċjal FOI responsabbli talAwtorita` Pubblika ta’ fejn qed isir dan l-ilment. Ittra ta’ konferma tintbgħat, wara li l-Awtorita` Pubblika tirċievi l-ilment. LAwtorita` Pubblika hija marbuta li tirrispondi għall-ilment fi żmien għaxar ġranet ta’ xogħol. L-Att dwar il-Liberta` talInformazzjoni, jagħti d-dritt lill-applikant biex iressaq ilment jew li jagħmel talba għal investigazzjoni jew rikonsiderazzjoni millKummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data, jekk it-tweġiba mill-Awtorita` Pubblika għal dan l-ilment ma tkunx
sodisfaċenti.

NUMRU TAR-REFERENZA
(Niżżel in-numru tar-referenza pprovdut mill-Awtorita`
Pubblika għal din it-talba).
L-ISEM TAL-AWTORITA` PUBBLIKA TA’ FEJN SARET IT-TALBA

DETTALJI TAL-APPLIKANT
Kunjom

Isem

Nru. tal-Karta ta’ l-Identita`
jew tal-Permess ta’ Residenza

Numru tat-Telefon1

Indirizz Postali
Indirizz
Elettroniku2
Korp Ġuridiku
informazzjoni 3

li

f’ismu

qed

tiġi

mitluba

TIP TA’ LMENT – (jekk jogħġbok immarka kaxxa waħda minn hawn taħt4, fejn xieraq):
Id-Dokument ma ngħatax bil-mod preferut mill-applikant.
L-Awtorita` Pubblika innotifikat estensjoni mill-għoxrin ġurnata ta’ xogħol hekk kif preskritti fl-Att,
bil-ħsieb li tindika jekk it-talba għad-dokument/informazzjoni tkun milqugħa jew le.
Ħlas meqjus eċċessiv
Notifikazzjonijiet kif preskritti fl-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni ma kienux irċevuti.
It-talba għall-informazzjoni ġiet rifjutata.
RAĠUNIJIET GĦALIEX MA TAQBILX.
Jekk jogħġbok indika r-raġuni għaliex ma taqbilx mad-deċiżjoni tal-Awtorita` Pubblika, li ma tipprovdix iddokument/informazzjoni li inti tlabt.

Firma (mhix meħtieġa jekk il-formola tkun preżentata elettronikament)

Data

DATA LI FIHA WASAL L-ILMENT (Għal użu uffiċjali biss)
Noti lill-applikant:
(a) L-Att dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni (Kap 496) jagħtik id-dritt li tindirizza ilment jew li tagħmel talba għal investigazzjoni u rikonsiderazzjoni millKummisarju tal-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data, wara li jkun sar rikors għall-proċeduri interni dwar l-ilmenti tal-Awtorita` Pubblika.
(b) Data personali hija miġbura f’din il-formola bil-għan li tiġi proċessata talba kif regolat bl-Att dwar il-Liberta` tal-informazzjoni (Kap. 496). Kull data
personali tiġi proċessata skont l-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data (Kap. 440).

Huwa importanti li numru tat-telefon jiġi pprovdut, sabiex jiffaċilita’ il –komunikazzjoni mal-Awtorita Pubblika, skont il-bżonn.
L-applikant irid jiżġura li l-indirizz elettroniku mogħti sabiex jirċievi korrispondenza u/jew id-dokument mitlub ikun jiffunzjona.
Applikabbli biss f’każ meta t-talba qed issir skont l-Artikli 19 u 20.
4
Ilmenti differenti u suċċessivi għall-istess talba jistgħu jintbagħtu lill-Awtorita` Pubblika wara li l-istess Awtorita` Pubblika twieġeb għallilment originali jew wara li jiskadu l-għaxar ġranet ta’ xogħol mid-data li jkun daħal l-ilment.
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