Manwal ta’ Użu – Applikazzjoni għal Blue Badge (Tiġdid)

Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità

Dan il-manwal ġie mfassal mill-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni
b’Diżabilità (CRPD) sabiex jgħinek timla applikazzjoni onlajn għal Blue Badge
(Tiġdid) b’mod korrett u komplet.
Nota: Dan il-manwal ġie miktub għal skop ta’ informazzjoni u m’għandux
saħħa legali.

Għal aktar informazzjoni

Skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (EU) 2016/679
(GDPR) u l-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data (Kap. 586.), aħna
għandna d-dmir legali li nirrispettaw u nipproteġu kull informazzjoni
personali li aħna niġbru minn għandek u aħna ser insegwu dan id-dmir.
Aħna ser nieħdu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa biex ma nħallux xi aċċess
mhux awtorizzat. Aħna ma ngħaddux id-dettalji miġbura minnek bħala
viżitatur u/jew utent, lil xi partijiet terzi sakemm ma tagħtiniex il-kunsens
biex nagħmlu dan jew kif awtorizzat bil-liġi.
Id-data tiegħek tinżamm b’mod kunfidenzjali, u tista’ tinżamm millKummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità (CRPD) jew tista'
titqassam lil terzi persuni sabiex jiġi pprovdut l-aħjar servizz lilek, jew inkella
kif teħtieġ il-liġi. Data dwarek tista' wkoll tinġabar minn terzi għal dawn lgħanijiet. Jekk jogħġbok oqgħod attent/a li meta timla din il-formola
tipprovdi informazzjoni li hija korretta u jekk din l-informazzjoni tinbidel
avża lis-CRPD minnufih.

CRPD

Għandek id-dritt għall-aċċess għad-data personali tiegħek ipproċessata

Uffiċċji G5, Triq Salvu Psaila

mis-CRPD, u eventwalment titlob biex l-informazzjoni tiġi korretta jew fejn

Birkirkara BKR 9077

applikabbli titħassar informazzjoni li mhix korretta. Din it-talba trid

Freephone 153
Tel. 2226 7600
helpdesk@crpd.org.mt

tintbagħat lil “Kontrollur ta’ Data”, CRPD, G5 Offices, Triq Salvu Psaila,
Birkirkara BKR 9077 jew permezz ta’ imejl lil dataprotection@crpd.org.mt u
azzjoni neċessarja tittieħed mill-aktar fis possibbli. Meta tikteb f’dan irrigward, jekk jogħġbok niżżel in-numru tal-karta tal-identità tiegħek, ismek,
l-indirizz, kif ukoll xi dokumenti oħra li jistgħu jkunu meħtieġa biex
nidentifikaw il-każ tiegħek.
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Istruzzjonijiet Ġenerali
Qabel tibda timla l-applikazzjoni, ġentilment aċċerta ruħek li jkollok id-dokumenti mitluba.
1) Ritratt tal-Passaport - dokumentazzjoni rikjesta
2) Ċertifikat Mediku - trid tiġi mniżżla u pprintjata, kompluta u wara tittella fl-applikazzjoni onlajn - dokumentazzjoni rikjesta

Sabiex tissottometti l-applikazzjoni tiegħek, jeħtieġ li timla l-oqsma bid-dettalji mitluba. L-oqsma mandatorji jkunu mmarkati bi stilla ħamra (*). Hemm seba’ (7) tipi ta’ oqsma li
huma spjegati f’paġna 4. Id-dettalji mitluba huma elenkati fil-paġni 5 - 7.
Ġaladarba d-dettalji mitluba kollha jkunu ġew mimlija, jeħtieġ li tissottometti l-applikazzjoni billi tagħfas fuq il-buttuna ‘IBGĦAT’ fuq in-naħa ta’ isfel tal-paġna.
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Tipi ta' Oqsma

Tip ta’ Qasam

Kif jidher

Kaxxa tal-Għażla

Kif iddaħħal id-Data

Kif tħassar id-Data

Agħfas darba fuq il-kaxxa vojta biex tagħżel lopzjoni mixtieqa. Tista’ tagħżel kemm-il kaxxa trid

Agħfas darba fuq il-kaxxa mmarkata. Dan il-proċess ineħħi lmarka

Agħfas fuq il-kaxxa u ikteb. Numri biss huma

Kaxxa tan-Numri

aċċettati

Ikklikkja fuq il-buttuna x (Internet Explorer biss) li tinsab fuq nett
fuq il-lemin sabiex tneħħi l-kontenut kollu jew uża l-buttuna
Backspace/Delete fuq it-tastiera kif ikun meħtieġ
Ikklikkja fuq il-buttuna x (Internet Explorer biss) sabiex tneħħi l-

Kaxxa tal-Kliem

Agħfas fuq il-kaxxa u ikteb fiha

kontenut kollu jew uża l-buttuna Backspace jew Delete fuq ittastiera kif ikun meħtieġ

Kamp tal-Kliem

Ikklikkja fuq il-kamp u ikteb fih

Uża l-buttuna tat-tastiera Backspace jew Delete kif ikun hemm
bżonn
Fil-Google Chrome: Ikklikkja darba fuq il-buttuna. Kaxxa ta’
djalogu tidher. Agħfas il-buttuna Esc tat-tastiera (jew ikklikkja

Fil-Google Chrome:
Fajl
Fl-Internet Explorer:

Ikklikkja darba fuq il-buttuna. Kaxxa ta’ djalogu
tidher li tippermettilek tfittex il-fajl. Meta ssibu,
ikklikkja darbtejn fuqu (jew ikklikkja darba fuq il-fajl
u kompli billi tikklikkja fuq ‘Open’). Il-kaxxa ta’
djalogu tingħalaq u l-isem tal-fajl imtella’ jiġi jidher
maġenb il-buttuna

fuq il-buttuna Cancel).
Fl-Internet Explorer: Mexxi l-maws sabiex tagħżel il-kliem li
jidentifika l-isem tal-fajl u agħfas Backspace jew Delete fuq ittastiera.
Tinduna li l-isem tal-fajl ma jidhirx aktar ħdejn il-buttuna msejħa
‘Choose File’

Lista tal-Għażla

Data
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Ikklikkja fuq il-lista tal-għażla u għafas fuq l-opzjoni
mixtieqa
Ikklikkja fuq il-kaxxa u daħħal id-data. Id-data
jeħtieġ li tkun fil-format ĠĠ/XX/SSSS (eż.
30/12/1986)
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Ikklikkja fuq il-lista tal-għażla u għafas fuq l-opzjoni mixtieqa
Ikklikkja fuq il-buttuna x (Internet Explorer biss) li tinsab fuq nett
fuq il-lemin sabiex tneħħi l-kontenut kollu jew uża l-buttuna
Backspace jew Delete fuq it-tastiera kif ikun meħtieġ

Dettalji Mitluba

Isem tal-Qasam

Tip tal-Qasam

Meħtieġ

Jekk jogħġbok, Għażel (applikazzjoni għal persuna nnifisha jew applikazzjoni
għal persuna oħra)

Lista tal-Għażla

Iva

Isem tal-Qasam

Tip tal-Qasam

Meħtieġ

Nru tal-Karta tal-Identità

Kaxxa tal-Kliem

Iva

Isem

Kaxxa tal-Kliem

Iva

Kunjom

Kaxxa tal-Kliem

Iva

Data tat-Twelid (ĠĠ/XX/SSSS)

Data

Iva

Sess

Lista tal-Għażla

Iva

Isem tal-Qasam

Tip tal-Qasam

Meħtieġ

Indirizz

Kamp tal-Kliem

Iva

Pajjiż

Lista tal-Għażla

Iva

Numru ta' Kuntatt

Kaxxa tan-Numri

Le

Imejl

Kaxxa tal-Kliem

Le

Dettalji tal-Applikant

Dettalji ta’ Kuntatt
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Dettalji tal-Ġenituri jew Tutur
Isem tal-Qasam

Tip tal-Qasam

Meħtieġ

Nru tal-Karta tal-Identità

Kaxxa tal-Kliem

Iva, jekk taf in-nru tal-karta tal-identità tal-ġenitur jew tutur

Isem

Kaxxa tal-Kliem

Iva, jekk taf l-isem tal-ġenitur jew tutur

Kunjom

Kaxxa tal-Kliem

Iva, jekk taf il-kunjom tal-ġenitur jew tutur

Relazzjoni

Lista tal-Għażla

Iva, jekk taf ir-relazzjoni (ġenitur jew tutur)

Isem tal-Qasam

Tip tal-Qasam

Meħtieġ

Ktejjeb Servizzi u Benefiċċji

Lista tal-Għażla

Iva, jekk għandek ktejjeb servizzi u benefiċċji

Lingwa jew Awdjo

Lista tal-Għażla

Iva, jekk għandek lingwa jew awdjo

Informazzjoni oħra maħruġa mis-CRPD

Lista tal-Għażla

Iva, jekk għandek informazzjoni oħra maħruġa mis-CRPD

Informazzjoni maħruġa minn entitajiet oħra

Lista tal-Għażla

Iva, jekk għandek informazzjoni maħruġa minn entitajiet oħra

Lista tal-Għażla

Iva, jekk tagħti l-kunsens biex it-tagħrif provdut f'din il-formola lis-CRPD
jinqasam ma' dipartimenti, awtoritajiet, aġenziji jew entitajiet oħra tal-gvern bilgħan li jiffaċilita l-għoti ta' servizzi relatati ma', imma mhux limitati għal,
impjieg, edukazzjoni, akkomodazzjoni u benefiċċji soċjali. Tifhem li s-CRPD
mhux se tiżvela informazzjoni bla bżonn lil entitajiet oħra, u dan se jsir
f'konformità mal-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data, Kapitolu 440 tal-Liġijiet ta'
Malta u r-Regolament (UE) 2016/679

Informazzjoni Oħra

Għażel
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Dokumenti Neċessarji
Isem tal-Qasam

Tip tal-Qasam

Meħtieġ

Ritratt tal-Passaport

Fajl

Iva

Ċertifikat Mediku

Fajl

Iva

Nikkonferma li d-dettalji mitluba huma vera u korretti

Kaxxa tal-Għażla

Iva

Ladarba d-dettalji jiġu mdaħħla, agħfas fuq il-buttuna ‘IBGHAT’, fejn wara inti tiġi milqugħ b’’L-Applikazzjoni ġiet Sottomessa. Grazzi’.
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